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CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH
NA TERENACH MIEJSKICH
HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF THE ROAD CULVERTS IN URBAN AREAS

Sławomir Bajkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska, ul. Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa; slawomir_bajkowski@sggw.pl

Streszczenie: Wydłużanie przewodów przepustów ma miejsce przy rozbudowie ciągów komunikacyjnych. Na terenach miejskich przewody przepustów są wydłużane, gdy w bezpośredniej bliskości koryta są wznoszone budynki i wtedy niewielkie cieki zabudowuje się rurociągami. Powstają w ten sposób przepusty o długich przewodach, w których przepływ kształtowany jest nie tylko warunkami na wlocie i wylocie, ale również panującymi na długości części
zakrytej. Przykładem takiej zabudowy jest rurociąg wykonany na Potoku Służewieckim poniżej starej konstrukcji przepustu drogowego pod ulicą Łączyny. Warunki hydrauliczne w przewodzie tego przepustu zależą od natężenia przepływu, oddziaływań zróżnicowanych kształtów
i średnic przewodu oraz występujących na jego długości komór zbiorczych. Zróżnicowane
warunki przepływu wody i zanieczyszczeń pływających powodują też zainstalowane na wlocie
kraty. W artykule przedstawiono sposób określania przepustowości przepustu pod ulicą Łączyny na Potoku Służewieckim i wkomponowanego w jego trasę rurociągu prowadzonego
przez tereny zabudowane. Pokazano wzajemne oddziaływanie odcinków jednoprzewodowych
i dwuprzewodowych oraz komór występujących na długości rurociągu.
Słowa kluczowe: przepust, przewód, przepływ
Summary: Extending culvert conduits takes place along with enlarging communication
routes. In urban areas, culvert pipes are lengthened when buildings are constructed in close
proximity to the bed and then small streams are built over with pipelines. This creates long
conduit culverts, in which the flow is shaped not only by conditions prevailing at the inlet and
outlet but also at the covered part. An example of such structure is the pipeline constructed on
the Potok Służewiecki stream down the old structure of the road culvert under the Łączyny
street. Hydraulic conditions in the pipeline of this conduit depend on the flow rate, impact of
different shapes and diameters of the conduit as well as chambers occurring along its length.
Varied conditions of water and floating debris flow are also caused by the inlet grille. The
article presents the method for determining the capacity of the culvert under the Łączyny street
on the Potok Służewiecki stream and its pipeline route running through the urban area. The
interaction of two-wire and single lead parts as well as of discharge chambers occurring along
the pipeline is shown.
Key words: culvert, conduit, flow
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Wprowadzenie
Zbiorniki i cieki wodne na terenach zurbanizowanych ulegają ciągłej degradacji
wskutek szybkich zmian ich otoczenia. W szczególności dotyczy to małych lokalnych cieków i zbiorników, rzeki większe z uwagi na zagrożenia powodziowe jakie
stwarzają terenom zurbanizowanym są objęte szczególnymi rygorami projektowymi
i eksploatacyjnymi. Wpływ zabudowy na warunki przepływu wody przejawia się
wejściem infrastruktury miejskiej na obszary dolinowe co prowadzi do częściowego
lub całkowitego wyłączenia ich z przepływu. W wielu sytuacjach dochodzi również
do zabudowy koryta cieku, jego przykrycia i wykonania przepustów o długich złożonych przewodach. Takim przeobrażeniom uległ przepust Łączyny, który pierwotnie
posiadał prosty krótki przewód przełazowy długości 7,0 m, w chwili obecnej jest to
rurociąg o zróżnicowanych kształtach przekroju i liczbie przewodów, rozwiniętej
trasie przebiegu i długości całkowitej 177,0 m. Tak zmodyfikowany przepust cechuje
zróżnicowanie przepustowości poszczególnych jego części, zmienność głębokości
strumienia w przewodach oraz poziomów wody w komorze rozdzielczej i zbiorczej.
Tak rozbudowany przepust całkowicie ogranicza migrację zwierząt (Bajkowski i Marzysz 2005, Bajkowski i Witczak 2005).
Materiał i metody
Przepust Łączyny (ryc. 1) stanowi odcinek Potoku Służewieckiego zabudowany
starą murowaną konstrukcją przepustu przełazowego pod ulicą oraz rurociągu dobudowanego poniżej (Bajkowski 2008a). Długość całkowita przewodu przepustu wynosi 177,0 m (od km 7+629 do km 7+806). Połączeniową komorę rozdzielczą w km
7+799 dostosowano do zmieniających się kształtów przewodów starego o szerokości
1,56 m (B156) i nowego wykonanego z dwóch rurociągów o średnicy 1200 mm
(2xD1200). Poniżej, w km 7+745 znajduje się studzienka zbiorcza długości 4,0 m, do
której doprowadzony jest przewód o średnicy 800 mm (D800), wpadający do komory z lewej strony. Poniżej komory zbiorczej przewód przepustu składa się z dwóch
rurociągów o średnicy 1400 mm (2xD1400). Na odcinku Potoku Służewieckiego
objętym badaniami wydzielono trzy części:
I. Stanowisko górne (fot. 1A), na którym stan wody kontrolowany jest łatą wodowskazową i miernikiem elektronicznym. Przekrój koryta powyżej przepustu jest dwudzielny o spadku podłużnym Jg = 0,21% i obliczeniowym współczynniku szorstkości ng = 0,025 m–1/3∙s.
II. Przewód przepustu, na długości którego znajdują się komory rozdzielcza
i zbiorcza, dzielące przewód na trzy odcinki:
– górny, od wlotu do komory rozdzielczej stanowiący starą przełazową
część przepustu pod ulicą Łączyny. Odcinek ten długości 7,0 m posiada
żelbetowe przyczółki oraz murowany z cegły przewód przełazowy o szerokości 1,56 m. Spadek dna starej części przepustu Jp1 = 1,71%, obliczeniowy współczynnik szorstkości np1 = 0,018 m–1/3∙s. Oś murowanej części
przewodu B156 odchylona jest o 15 o względem normalnej do ściany czołowej wlotu.
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III.

– środkowy 2xD1200 mm, od komory rozdzielczej do zbiorczej o łącznej
długości 54,0 m. Linia osi początkowej części rurociągu 2xD1200 o długości 7,0 m jest odchylona od osi starej części przepustu o kąt 4 o. W km
7+790 przewód przepustu załamuje się w prawo pod kątem 30o, a w km
7+773 występuje ponowne załamanie, tym razem w lewo pod kątem 27o.
Odcinek przewodu 2xD1200 wykonano ze spadkiem Jp2 = 0,20%, przyjęty
w obliczeniach współczynnik szorstkości np2 = 0,016 m–1/3∙s.
– dolny 2xD1400, od komory zbiorczej do wylotu o długości 112,0 m, spadku podłużnym Jp3 = 0,18% i obliczeniowym współczynniku szorstkości
np3 = 0,016 m–1/3∙s. W odległości 83,0 m poniżej komory zbiorczej występuje kolejne załamanie trasy rurociągu w planie o kąt 22 o. W km 7+629
znajduje się wylot przepustu, mieszczący rurociąg o średnicy 600 mm
(D600) zlokalizowany z lewej strony.
Stanowisko dolne przepustu (fot. 1B) obejmujące część koryta potoku o regularnych kształtach przekroju poprzecznego i jednolitym spadku podłużnym Jd
= 0,21%, oraz obliczeniowym współczynniku szorstkości nd = 0,025 m–1/3∙s.

A

B
Fot. 1. Elementy przepustu: A – wlot, B – wylot

Obliczenia hydrauliczne przepustu Łączyny prowadzono pod kątem określenia
wpływu kształtu i wymiarów przewodu na warunki przepływu wody na długości
przewodu. Zdolność przepustową przewodu przepustu określono z podziałem na
odcinki obliczeniowe, obejmujące elementy o ustalonych parametrach konstrukcyjnych, spadku dna, liczby przewodów ich kształtu i średnicy. Za początkowy odcinek
obliczeniowy przyjęto koryto potoku poniżej wylotu przepustu do przekroju, w którym ustalono krzywą przepustowości stanowiska dolnego. Na długości przewodu
zwierciadło wody układa się na różnych poziomach w zależności od natężenia przepływu oraz parametrów przepustu: kształtu wlotu, geometrii przewodu, rodzaju
i stanu jego powierzchni. Wielkości te wpływają na parametry hydrauliczne kształtujące układ zwierciadła wody w przewodzie. W przekrojach wlotowych poszczególnych części rurociągu strumień jest dławiony, głębokości są większe wskutek powstającego spiętrzenia gwarantującego wprowadzenie wody do przewodu. Na wlocie
przepustu Łączyny występuje dodatkowe spiętrzenie powodowane kratą (Bajkowski
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2009).
Odnosząc przepustowości rurociągów do krzywych stanowiska dolnego, komór
występujących na długości przewodu oraz wydatku wlotu uzyskano krzywe analizujące wydatek poszczególnych jego części (Bajkowski i Pietraszek 2007). Przekroje
obliczeniowe zlokalizowano w komorach występujących na długości przykrytego
rurociągu, na ich wlotach i wylotach oraz powyżej i poniżej przepustu. Krzywe przepustowości rozbudowanego przepustu Łączyny, ustalono w warunkach swobodnego
odpływu od przekrojów obliczeniowych, z uwzględnieniem form kształtowanych
poziomem wody na końcu poszczególnych odcinków oraz panujących na długości
przewodów, przy braku dopływu bocznego rurociągami D800 i D600. Wpływ zabudowy przewodów przepustów prostokątnymi ścieżkami dla zwierząt opisał w swojej
publikacji Bajkowski (2008b).

Ryc. 1. Elementy konstrukcyjne przepustu Łączyny

Wyniki
Warunki przepływu określono na wylocie z rurociągu i jego wlocie oraz w miejscach nieciągłości przewodów i na ich połączeniach: w komorze zbiorczej i w komorze rozdzielczej.
Wylot z przewodu 2xD1400 – km 7+629
Na ryc. 2 pokazano krzywe analizujące warunki przepływu w końcowym przekroju wylotowym. Krzywa przepustowości stanowiska dolnego układa się poniżej
krzywej 1,25hkr (hkr – głębokość krytyczna w przewodzie) co wskazuje na swobodny
wypływ z rurociągu w całym zakresie przepływów obliczeniowych. Zatopienie stru-
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mienia wylotowego następuje gdy głębokości wody dolnej przewyższają 1,25hkr.
Zatopienie przekroju wylotowego rurociągu następuje przy hd ≥ 1,1td (hd – głębokość
wody w stanowisku dolnym, td – wysokość przewodu prostokątnego lub średnica
D kołowego) co odpowiada natężeniu przepływu Qzp = 7,5 m3∙s–1. Po przekroczeniu
tego przepływu następuje zatopienie rurociągu; początkowo przewód wypełnia się
w części wylotowej, a następnie w odcinkach położonych wyżej.
Komora zbiorcza – km 7+743
W warunkach przepływu bezciśnieniowego w przewodzie 2xD1400 poziom wody w komorze kształtowany jest warunkami panującymi na jej wylocie. Przepustowość wylotu z komory (wlotu do rurociągu 2xD1400) obliczono dla podstawowego
współczynnika wydatku wynoszącego 0,31. Wylot przewodu 2xD1200 jest niezatopiony dla przepływów mniejszych od 4,80 m3∙s–1, dla większych zatopiony. Wystąpienie przepływu ciśnieniowego w rurociągu 2xD1400 powoduje spiętrzenie wody
w komorze, towarzyszy temu załamanie krzywej wydatku i właściwa jest wtedy
krzywa ciśnieniowa. Przy przepływie 7,50 m3∙s–1 woda całkowicie wypełnia komorę
zbiorczą.

Ryc. 2. Warunki przepływu na wylocie z przepustu w km 7+629

Komora rozdzielcza – km 7+798
W komorze rozdzielczej następuje załamanie spadku rurociągu oraz połączenie
dwóch zróżnicowanych geometrycznie i hydraulicznie przewodów. Łączą się w niej
przewód B156 charakteryzujący się dużą przepustowością oraz rurociąg 2xD1200
o małym wydatku ograniczającym drożność przewodu na odcinku komory. Jest to
część przewodu przepustu o najmniejszej przepustowości limitujące jego wydatek
całkowity. Woda w przewodzie B156 płynie w ruchu podkrytycznym. W całym
zakresie analizowanych przepływów, głębokości normalne są mniejsze od krytycz-
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nych. Wartości drugiej głębokości h2 sprzężonej z głębokością w ruchu jednostajnym
w przewodzie B156 położona jest poniżej krzywej zarówno bezciśnieniowego jak i
ciśnieniowego wlotu do przewodu 2xD1200. Powstający w komorze rozdzielczej
odskok hydrauliczny zatapia strumień w przekroju wylotowym przewodu B156. Gdy
natężenie przepływu osiąga wartość 4,8 m3∙s–1 w rurociągu 2xD1200 pojawia się
ciśnieniowa forma ruchu. Przy wydatku 6,4 m3∙s–1 poziom wody osiąga strop przewodu B156 i na odcinku komory oraz w starym przewodzie przepustu występuje
przepływ ciśnieniowy.
Wlot przewodu B156 – km 7+806
Krzywe analizujące wydatek wlotu przepustu przedstawiono na ryc. 3. Dla warunków ruchu rwącego w przewodzie B156 na jego wlocie głębokość strumienia
zbliżona jest do krytycznej. W takich warunkach przepustowość niezatopionego
wlotu określa krzywa bezciśnieniowa. Przy Qz = 5,30 m3∙s-1 zaczyna się podtopienie
wlotu od strony komory rozdzielczej i dalej położonych odcinków przepustu przepustowość wlotu określa krzywa ciśnieniowa. Na podtopienie wlotu przewodu B156
zdecydowany wpływ ma przepustowość rurociągu 2xD1200. Przy przepływie Qzw =
6,40 m3∙s–1 następuje zatopienie wlotu przepustu, dla Qk = 7,0 m3∙s–1 poziom spiętrzonej wody przed przepustem osiąga rzędną korony jezdni ulicy Łączyny.

Ryc. 3. Warunki przepływu na wlocie przepustu w km 7+806

Podsumowanie i wnioski
Opracowana dla badanego obiektu krzywa wydatku uwzględnia rzeczywiste warunki hydrauliczne panujące w przewodzie. Ustalono ją analizując warunki przepływu panujące na trzech zróżnicowanych geometryczne odcinkach rurociągu. Uzyskane krzywe dla poszczególnych odcinków pozwalają określić warunki przepływu
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panujące w miejscach nieciągłości przewodów, na ich połączeniach: w komorze
zbiorczej, w komorze rozdzielczej oraz na wylocie z rurociągu (ryc. 2) i jego wlocie
(ryc. 3). Wynikowa krzywa wydatku opracowana została dla przekroju poniżej kraty
wlotowej.
Na wydatek analizowanego przepustu znaczący wpływ mają warunki przepływu
panujące na kracie wlotowej. Zanieczyszczenie kraty, szczególnie przekraczające
80%, powoduje znaczne spiętrzenie wody i ograniczenie wydatku obiektu. Krzywe
wydatku dla wybranych stopni zatkania kraty opisano pracy Bajkowskiego (2009).
Podstawowe krzywe przepustowości opracowano wykorzystując wartości współczynników przyjęte według Rozporządzenia… (2000). Dla trójkątnego dna przewodu
B156 obliczenia prowadzono wykorzystując wskazówki podane przez Żbikowskiego
i in. (1986).
Poszczególne części przepustu Łączyny posiadają zróżnicowane parametry hydrauliczne. Największą przepustowość ma górna, stara część przepustu położona
bezpośrednio pod ulicą, najmniejszą środkowa wykonana z dwóch rurociągów
o średnicy 1200 mm. Odcinek ten limituje całkowitą przepustowość obiektu.
Na długości przewodu przepustu ciśnieniowa forma przepływu występuje najpierw w środkowej jego część, w przewodzie 2xD1200. Powoduje to podtopienie
odcinka górnego oraz początek zatopienia wlotu przewodu 2xD1400.
Przepust dla natężeń mniejszych od 4,8 m3∙s–1 pracuje bezciśnieniowo na całej
długości. Przy przepływie 5,3 m3∙s–1 wskutek wysokiego poziomu wody w komorze
rozdzielczej, podtopieniu ulega wlot przepustu.
Gdy natężenie przepływu osiąga 6,4 m3∙s–1 komora rozdzielcza oraz krótki przewód B156 wypełniają się i wlot przepustu zaczyna działać jako zatopiony. Jednocześnie rozpoczyna się w komorze zbiorcze zatapianie wlotu rurociągu 2xD1400, gdy
tym czasem niżej położona część tego przewodu działa w ruchu bezciśnieniowym.
Ciśnieniowa praca dolnego odcinka przewodu 2xD1400 i wypełnienie komory
zbiorczej do poziomu terenu następuje przy przepływie 7,5 m3∙s–1. Wprowadzenie
takiego przepływu do przewodu ograniczone jest jednak wysokością spiętrzenia
przed wlotem obiektu. Dla natężenia przepływu 7,0 m3∙s–1 wzniesienie wody górnej
osiąga poziom rzędnej korony jezdni ulicy Łączyny.
Gdy krata wlotowa jest czysta przepustowość obiektu limituje poziom jezdni ulicy Łączyny. Zależnie od stopnia zatkania kraty wlotowej poziom korony jezdni jest
osiągany przy znacznie mniejszych przepływach.
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WPŁYW ZURBANIZOWANIA I ZASTOSOWANIA MAŁYCH OBIEKTÓW
DO INFILTRACJI I RETENCJI NA KSZTAŁTOWANIE ODPŁYWU
ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ W REAKCJI NA OPADY DESZCZU
INFLUENCE OF URBANIZATION AND APPLYING INFILTRATION
AND RETENTION SMALL OBJECTS ON THE FORMATION OF THE OUTFLOW
FROM AN URBAN CATCHMENT IN RESPONSE TO RAINFALL EVENTS

Mariusz Barszcz, Marta Księżniak, Katarzyna Walkowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu urbanizacji zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego w okresie od 1970 do 2005 roku oraz założonego przyszłego
zwiększenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych o 10 i 20% na wartości przepływu
kulminacyjnego i objętości odpływu. Przedmiotem analizy był również wpływ zastosowania
na obszarze zlewni wybranych typów małych obiektów do infiltracji i retencji wód deszczowych (obiektów LID) na zmiany odpływu, retencji i infiltracji. Do analizy przyjęto następujące typy obiektów: warstwa chłonna gleby, zielony dach, przepuszczalna nawierzchnia parkingu i rów infiltracyjny. W celu oceny wpływu wysokości opadu deszczu na stopień redukcji
odpływu przez obiekty LID obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla opadów o prawdopodobieństwach 50 i 10%, których wysokość wynosiła odpowiednio 12,1 i 20,8 mm. Analizę
wpływu zurbanizowania zlewni na kształtowanie się odpływu w przekroju obliczeniowym
„Rosoła” przeprowadzono tylko dla opadu o prawdopodobieństwie 10%. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono za pomocą modelu SWMM (Storm Water Management Model), który
adaptowano dla różnych scenariuszy zurbanizowania zlewni i zastosowania w zlewni rozproszonych obiektów do retencji i infiltracji.
Słowa kluczowe: urbanizacja, odpływ powierzchniowy, model SWMM, obiekty LID, retencja
i infiltracja wód deszczowych, redukcja odpływu
Summary: The paper presents the results of an analysis of the influence of urbanization in the
sub catchment of the Służewiecki Stream between the years 1970 and 2005 as well as assumed
increase the contribution of impervious surface by 10 and 20% on the values of maximum
flow and outflow volume. The influence of applying in the catchment area selected types
infiltration and retention small objects (LID objects) on the change in outflow, retention and
infiltration was also analyzed. The following types of objects were accounted for in the study:
permeable soil layer, green roof, permeable paved parking lot surface and infiltration trench. In
order to assess the influence of rainfall depth on the degree of runoff reduction by LID objects
the simulation calculations were performed for rainfalls with the probability of 50 and 10%,
which depth was 12.1 and 20.8 mm, respectively. The analysis of the influence of catchment
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urbanization on formation of the runoff in the “Rosoła” calculation profile was performed only
for the rainfall with the probability of 10%. The SWMM model (Storm Water Management
Model), which was adapted for the individual scenarios of catchment urbanization and applying in the catchment infiltration and retention objects, was used to carry out simulation calculations.
Key words: urbanization, surface runoff, SWMM model, LID objects, retention and infiltration of rainwater, outflow reduction

Wprowadzenie
Urbanizacja, poprzez zwiększanie udziału powierzchni skanalizowanych i nieprzepuszczalnych, powoduje zwiększanie spływu wód deszczowych i jednocześnie
zmniejszanie infiltracji do gruntu. To sprzyja wzrostowi zagrożenia powodziowego
i jednocześnie redukcji zasobów wód gruntowych. Z tych względów we współczesnych planach i strategiach ochrony przed powodzią akcentuje się potrzebę zachowania, tworzenia i odtwarzania systemów retencji wód w zlewniach (Dyrektywa
2007/60/WE, Prawo wodne 2011).
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wpływu urbanizacji
zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego w roku 1970 i 2005 na wielkość przepływu maksymalnego i objętość odpływu w reakcji na opady deszczu, uwzględniając
przyszły wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych o 10 i 20%. Przedmiotem analizy
był również potencjalny wpływ zastosowania na obszarze badanej zlewni małych
obiektów do infiltracji i retencji wód deszczowych na redukcję odpływu powierzchniowego oraz zwiększenie warstwy retencji i infiltracji. Do analizy przyjęto następujące typy obiektów: warstwę chłonną gleby, tzw. „zielony dach”, przepuszczalną
nawierzchnię utwardzoną (płyta ażurowa) i rów infiltracyjny. W prezentowanym
opracowaniu te obiekty nazywa się krótko „obiektami LID” (od Low Impact Development) (Gilroy i McCuen 2009, Haifeng i in. 2012, Sakson i Zawilski 2013). Szeroki opis obiektów LID, możliwych do zastosowania w trzech skalach obszarowych:
działki, osiedla i zlewni, można znaleźć w pracy Barszcza (2013).
Obliczenia symulacyjne przeprowadzono za pomocą modelu SWMM – Storm
Water Management Model, który adaptowano dla różnych scenariuszy zurbanizowania zlewni i zastosowania rozproszonych obiektów do infiltracji i retencji wód deszczowych. W celu oceny wpływu wysokości opadów na stopień redukcji odpływu
przez obiekty LID przyjęto do symulacji deszcze o zróżnicowanej wysokości, tj. 12,1
i 20,8 mm, których prawdopodobieństwo przekroczenia wynosi 50 i 10%.
Zlewnia Potoku Służewieckiego
Przedstawione analizy dotyczą zurbanizowanej zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego, położonej na obszarze dzielnicy Ursynów w Warszawie (ryc. 1). Jej powierzchnia wynosi 4,5 km2, a całkowitej zlewni do przekroju wodowskazowego
„Rosoła” 43,0 km2. Potok Służewiecki jest częściowo kanałem zamkniętym (na obszarze lotniska „Okęcie”) i otwartym, do którego siecią kanalizacyjną odprowadzane
są wody opadowe.
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Analizowana zlewnia cząstkowa charakteryzuje się ok. 40-procentowym udziałem powierzchni nieprzepuszczalnych i niemal całkowitym skanalizowaniem, co
powoduje, że ten obszar ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się przepływów
w Potoku Służewieckim.
Zlewnia „Okęcie”
Rzeka Wisła
Zlewnia „UrsynówMokotów”
Potok Służewiecki

Zlewnia „Ursynów”

Legenda:
Zbiorniki retencyjne
Cieki otwarte
Kanalizacja deszczowa

Zlewnia „Rów Grabowski”

Obszar analizowanej zlewni
Posterunek opadowy Ursynów-SGGW
Posterunek wodowskazowy „Rosoła”

Ryc. 1. Granice zlewni oraz lokalizacja posterunku opadowego i wodowskazowego

Wpływ zlewni cząstkowej „Rów Grabowski” na przepływy w przekroju „Rosoła”
jest stosunkowo mały ze względu na brak skanalizowania, a zlewni „Okęcie” ze
względu na występowanie zbiorników retencyjnych na terenie lotniska o łącznej
pojemności 42 900 m3.
Metodyka analiz za pomocą modelu SWMM
Do modelowania wpływu małych obiektów do infiltracji i retencji wód deszczowych na odpływ w badanej zlewni został wykorzystany model matematyczny
SWMM (Storm Water Management Model) w wersji 5.0.022, opracowany przez
Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. Environmental Protection Agency – EPA).
Procedura obliczeniowa modelu bazuje na zbiorze obszarów cząstkowych z określonymi atrybutami (stanowiących homogeniczne obszary o różnych rodzajach użytkowania terenu, wydzielone w zlewni dla uwzględnienia przestrzennej zmienności
modelowanych procesów hydrologicznych), które transformują spadający na ich
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powierzchnię opad w odpływ. Powstający odpływ jest transportowany do przekroju
zamykającego zlewnię poprzez system hydrauliczny zlewni, który składa się z przewodów sieci kanalizacyjnej, koryt naturalnych i sztucznych kanałów. Do obliczenia
transformacji odpływu w badanej zlewni wybrano w modelu opcję „fali dynamicznej”, a do ustalenia opadu efektywnego metodę CN–SCS (USDA–SCS 1975). Szeroki opis modelu można znaleźć w pracy Barszcza (2009). Na ryc. 2 przedstawiono
opracowany w modelu SWMM system hydrologiczny i hydrauliczny zlewni cząstkowej „Ursynów” z podziałem na obszary homogeniczne o różnym udziale powierzchni nieprzepuszczalnych.

Ryc. 2. Zlewnia „Ursynów” w modelu SWMM z podziałem na zlewnie homogeniczne

Opisany model adaptowano dla kilku scenariuszy obliczeniowych, które
uwzględniają cztery stopnie zurbanizowania zlewni oraz cztery opcje zastosowania
w zlewni rozproszonych obiektów do retencji i infiltracji wód deszczowych. Wybrane do analizy i zaprojektowane obiekty uwzględniono w modelu poprzez zdefiniowanie informacji w oknie dialogowym LID Controls, będącym charakterystyką każdego obszaru cząstkowego, wydzielonego na obszarze zlewni. Charakterystykę parametrów, które należało uwzględnić przy projektowaniu obiektów LID i ich
zastosowaniu dla wybranych obszarów cząstkowych, omówiono w podręczniku do
modelu SWMM (Rossman 2010).
Poniżej opisano typy obiektów, które zastosowano w analizach za pomocą mode-
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lu SWMM, spełniających głównie funkcje retencji i infiltracji opadu bezpośredniego
lub wód deszczowych spływających powierzchniowo i przewodami z sąsiednich
terenów nieprzepuszczalnych:
 Bio-retention Cells – obiekty, których zasadniczym elementem jest warstwa
chłonna gleby o odpowiednio wysokim współczynniku filtracji, pokryta roślinnością (do tego typu obiektów należy również tzw. „zielony dach”);
w dolnej części występuje żwirowa warstwa retencyjna;
 Infiltration Trenches – rowy infiltracyjne, wypełnione warstwą chłonną żwiru;
 Porous Pavement (Block Paver) – obiekty umożliwiające lub przyspieszające
infiltrację wód deszczowych do gruntu na obszarach utwardzonych, poprzez
zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni (płyt ażurowych); w dolnej części występuje warstwa złożona z drobnego żwiru.
Pierwszym etapem pracy była analiza wpływu wzrostu zurbanizowania zlewni
w okresie od 1970 roku (zlewnia była pokryta gruntami ornymi) do 2005 roku
(udział powierzchni nieprzepuszczalnych wynosił 41,0%) oraz zakładanego przyszłego zwiększenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych na wybrane procesy
hydrologiczne: odpływ powierzchniowy, infiltrację i retencję wód deszczowych. Na
ryc. 3 zamieszczono obrazy zdjęć lotniczych, przedstawiające stan użytkowania
zlewni w 1970 i 2005 roku. Drugim elementem pracy była analiza wpływu zastosowania małych (rozproszonych) obiektów do infiltracji i retencji wód deszczowych
w badanej zlewni na następujące charakterystyki: przepływ kulminacyjny, objętość
odpływu, warstwy odpływu, infiltracji i retencji.
Obliczenia przeprowadzono w reakcji na opady deszczu o wysokości 12,1 i 20,8
mm, których prawdopodobieństwo przewyższenia wynosi odpowiednio 50 i 10%.
Przyjęte do analizy poziomy prawdopodobieństwa przekroczenia zaleca się przy
projektowaniu systemów odprowadzania wód opadowych na obszarach miasta (Zasady planowania i projektowania… 1983, za Sawicka-Siarkiewicz i Błaszczyk 2007).
Podane warstwy opadów ustalono w wyniku przeliczenia wartości jednostkowego
natężenia opadu deszczu o danym prawdopodobieństwie, które obliczono wzorem
Błaszczyka (Błaszczyk i in. 1983) dla krytycznych czasów trwania opadu, tj. takich
które wywołały największe wartości przepływu kulminacyjnego hydrogramu w
przekroju Rosoła. Przyjmując do symulacji w modelu SWMM opady o czasach
trwania 15, 20, 30, 40, 50 i 60 min ustalono krytyczne czasy, wynoszące w badanej
zlewni 40 min dla obu poziomów prawdopodobieństwa.
Do analizy, której celem była ocena wpływu zastosowania obiektów LID na procesy odpływu powierzchniowego, retencji i infiltracji, przyjęto następujące scenariusze obliczeń: LID1 – zastosowanie płyt ażurowych (przepuszczalnych nawierzchni)
na obszarach parkingów, pod którymi znajduje się warstwa żwiru. Przepuszczalne
nawierzchnie uwzględniono dla wydzielonych w modelu parkingów o powierzchni
od 1 300 do 13 100 m2 oraz dla wybranych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, przyjmując, że rozproszone parkingi pokrywają ok. 10% powierzchni tych obszarów; LID2 – utworzenie rowów infiltracyjnych wzdłuż głównych dróg i parkingów, które odbierają spływ wód deszczowych z tych terenów;
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w rowach znajduje się warstwa chłonna żwiru; LID3 – zastosowanie obiektów warstwy chłonnej gleby pokrytej trawą, które przyjmują spływ wód deszczowych
z głównych parkingów i dróg (tego typu obiekty zlokalizowano w modelu między
innymi na obszarze pasa zieleni, oddzielającego jezdnie w dwóch kierunkach); LID4
– wspólne zastosowanie obiektów warstwy chłonnej gleby wzdłuż głównych dróg
i parkingów (tak samo jak w poprzednim scenariuszu) oraz tzw. „zielonych dachów”
(obiekty składają się z dwóch warstw: gleby i żwiru) w wybranych obszarach o zabudowie mieszkaniowej; założono, że „zielone dachy” zajmują ok. 20% powierzchni
danego obszaru. Procentowy udział obszarów w badanej zlewni, na których zastosowano obiekty LID dla danego scenariusza, zestawiono w tabelach 1–4.

Ryc. 3. Stan użytkowania zlewni cząstkowej Ursynów w 1970 i 2005 roku
(źródłowe zdjęcia lotnicze: CODGiK; ortofotomapa: opracowanie autora)

Efektywność obiektów LID w reakcji na opad o prawdopodobieństwie 50%
Model SWMM wykorzystano do analizy wpływu zastosowania małych (rozproszonych) obiektów LID w zlewni cząstkowej „Ursynów” na redukcję przepływu
kulminacyjnego wezbrania i objętości odpływu (tab. 1) oraz na zmiany warstwy
odpływu powierzchniowego, infiltracji i retencji (tab. 2), w odniesieniu do charakterystyk dla aktualnego stanu użytkowania zlewni.
Symulacje przeprowadzono dla opadu deszczu o wysokości 12,1 mm, odpowiadającej opadowi o prawdopodobieństwie 50% i krytycznym czasie trwania 40 min.
Wyniki symulacji przedstawiono również w postaci wykresów (ryc. 4 i 5).
Najmniejszą redukcję przepływu kulminacyjnego i objętości odpływu w przekroju obliczeniowym „Rosoła”, wynoszącą odpowiednio 14,0 i 21,2%, uzyskano przy
zastosowaniu przepuszczalnych nawierzchni na części parkingów w zlewni – płyt
ażurowych (modyfikując 8,7% obszaru zlewni). Największą redukcję tych charakterystyk odpływu, wynoszącą odpowiednio 45,8 i 52,8%, uzyskano przy wspólnym
zastosowaniu obiektów warstwy chłonnej gleby wzdłuż głównych dróg i parkingów
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oraz tzw. „zielonych dachów” na powierzchni dachów wybranych budynków (modyfikując 12,1% obszaru zlewni). Przepływ kulminacyjny hydrogramu, wywołany
opadem o prawdopodobieństwie 50%, zmniejszył się przy zastosowaniu scenariusza
„LID4” z wartości 6,695 do 3,627 m3·s–1.
Tab. 1. Wpływ zastosowania obiektów LID na redukcję przepływu i objętości odpływu
(p = 50%)
Obszar
LID

Przepływ
Qmax

Objętość
odpływu

Redukcja
przepływu

Redukcja
objętości

[%]

[m3·s–1]

[m3]

[%]

[%]

Rok
2005

0,0

6,695

23268,3

–

–

Przepuszczalna nawierzchnia – parkingi

LID1

8,7

5,755

18336,7

–14,0

–21,2

Rów infiltracyjny –
główne drogi i parkingi

LID2

1,2

5,267

16276,9

–21,3

–30,0

Warstwa chłonna gleby –
główne drogi i parkingi

LID3

4,3

5,231

16220,2

–21,9

–30,3

Warstwa chłonna –
drogi, parkingi i dachy

LID4

12,1

3,627

10980,2

–45,8

–52,8

Opis scenariusza –
rodzaj odwadnianej
powierzchni

Scen.

Stan aktualny – 41,0%
zurbanizowania

Przepływ [m3·s-1]

Objętość [m3]

Objętość odpływu
Przepływ maksymalny Qmax
Obliczenia symulacyjne
25000
10,0
wykazały, że zastosowanie w analizowanej zlewni
20000
8,0
obiektów LID spowoduje
15000
6,0
redukcję warstwy odpły10000
4,0
wu powierzchniowego i
jednocześnie zwiększenie
5000
2,0
wysokości infiltracji (w
0
0,0
zakresie od 7,1 do 20,0%).
Rok 2005 LID1
LID2
LID3
LID4
Efektem wdrożenia scenaRyc. 4. Zmienność charakterystyk wezbrania w przekroju
riuszy, które przewidują
„Rosoła” w 2005 roku oraz po zastosowaniu
zastosowanie
obiektów
obiektów
LID dla różnych scenariuszy (p = 50%)
warstwy chłonnej gleby,
będzie również zwiększenie wysokości warstwy retencji wód deszczowych w zlewni (tab. 2). Największy
wzrost wysokości warstwy infiltracji (20,0%) uzyskano dla scenariusza „LID2”,
zakładającego utworzenie rowów infiltracyjnych wzdłuż głównych dróg i parkingów.
Rozważany scenariusz uwzględniał zastosowanie obiektów na 1,2% powierzchni
zlewni.

Wpływ zurbanizowania i zastosowania obiektów LID
na zmiany odpływu w reakcji na opad o prawdopodobieństwie 10%
W rozdziale przedstawiono wyniki analizy porównawczej wpływu urbanizacji
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zlewni cząstkowej „Ursynów” w roku 1970 i 2005 z uwzględnieniem założonego
przyszłego zwiększenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych w zlewni o ok. 10
i 20% (w stosunku do stopnia zurbanizowania w 2005 roku) na wielkosć przepływu
kulminacyjnego wezbrania i objętości odpływu. Drugim elementem analiz był
wpływ zastosowania w zlewni obiektów LID na zmiany odpływu, retencji i infiltracji. Symulacje przeprowadzono dla opadu deszczu o wysokości 20,8 mm, odpowiadającej opadowi o prawdopodobieństwie 10% i krytycznym czasie trwania 40 min.
Wyniki analiz za pomocą modelu SWMM zestawiono w tab. 3–4 oraz przedstawiono
w postaci wykresów (ryc. 6–8).
Tab. 2. Wpływ zastosowania obiektów LID na zmiany wysokości warstw odpływu, retencji
i infiltracji (p = 50%)
Opis scenariusza –
rodzaj odwadnianej
powierzchni
Stan aktualny – 41,0%
zurbanizowania
Przepuszczalna nawierzchnia – parkingi
Rów infiltracyjny –
główne drogi i parkingi
Warstwa chłonna gleby
– główne drogi i parkingi
Warstwa chłonna –
drogi, parkingi i dachy

Scen.

Obszar Warstwa Warstwa Warstwa Wzrost
LID
odpływu infiltracji retencji infiltracji
[%]

[mm]

[mm]

[mm]

[%]

Rok
2005

0,0

5,0

6,9

0,2

–

LID1

8,7

4,0

7,9

0,2

12,9

LID2

1,2

3,5

8,4

0,2

20,0

LID3

4,3

3,5

7,5

1,1

7,1

LID4

12,1

2,4

7,5

2,2

7,1

Zwiększenie zurbanizowania badanej zlewni
8
w okresie od 1970 do 2005
roku, wynoszące 40,0%,
6
spowodowało bardzo duży
4
wzrost
odpływu
powierzchniowego. Przepływ
2
maksymalny hydrogramu
0
w przekroju obliczenioRok 2005
LID1
LID2
LID3
LID4
wym „Rosoła” podwyższył się z wartości 0,405 do
Ryc. 5. Obliczone wysokości warstwy odpływu, retencji
9,898 m3·s–1 (ok. 24i infiltracji po zastosowaniu obiektów LID
krotnie). Objętość odpływu
dla analizowanych scenariuszy (p = 50%)
zwiększyła się z wartości
961,2 do 38 022,3 m3 (ok. 40-krotnie). Założone przyszłe zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych w zlewni o ok. 10 i 20% (zurbanizowanie będzie
wynosiło 51,2 i 61,0%) spowodowało wzrost przepływu maksymalnego odpowiednio o 9,3 i 15,1%, a objętości odpływu o 34,1 i 62,5%. Na ryc. 6 przedstawiono hydrogramy przepływów, obliczone w modelu SWMM dla czterech scenariuszy zurbanizowania zlewni.
Warstwa [mm]

Warstwa odpływu

Warstwa infiltracji

Warstwa retencji
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Analiza wpływu zastosowania obiektów LID w zlewni na charakterystyki odpływu w przekroju „Rosoła”, wykazała, że najmniejszą redukcję przepływu kulminacyjnego (10,0%) i objętości odpływu (11,0%) uzyskano przy zastosowaniu przepuszczalnych nawierzchni (płyt ażurowych) na części parkingów w zlewni. Największą
redukcję tych charakterystyk odpływu, wynoszącą odpowiednio 28,1 i 42,2%, uzyskano przy wspólnym zastosowaniu obiektów warstwy chłonnej gleby wzdłuż głównych dróg i parkingów oraz tzw. „zielonych dachów” na powierzchni dachów wybranych budynków (modyfikując 12,1% obszaru zlewni). Przepływ kulminacyjny
hydrogramu, wywołany opadem o prawdopodobieństwie 10%, zmniejszył się z wartości 9,898 do 7,120 m3·s–1.
Tab. 3. Wpływ zurbanizowania i zastosowania obiektów LID na zmiany przepływu i objętości
odpływu
Opis scenariusza –
rodzaj odwadnianej
powierzchni

Scen.

Stan wyjściowy – 1,0%
zurbanizowania

Obszar Przepływ Objętość Różnica Różnica
LID
Qmax
odpływu przepływu objętości
[%]

[m3·s–1]

[m3]

[%]

[%]

Rok
1970

0,0

0,405

961,2

–

–

Stan aktualny – 41,0%
zurbanizowania

Rok
2005

0,0

9,898

38022,3

–

–

Stan przyszły – 51,2%
zurbanizowania

Urb.
+10%

0,0

10,823

50988,1

9,3

34,1

Stan przyszły – 61,0%
zurbanizowania

Urb.
+20%

0,0

11,388

61768,6

15,1

62,5

Przepuszczalna nawierzchnia – parkingi

LID1

8,7

8,904

33852,8

–10,0

–11,0

Rów infiltracyjny – główne drogi i parkingi

LID2

1,2

8,231

29120,5

–16,8

–23,4

Warstwa chłonna gleby –
główne drogi i parkingi

LID3

4,3

8,536

27690,8

–13,8

–27,2

Warstwa chłonna – drogi,
parkingi i dachy

LID4

12,1

7,120

21991,8

–28,1

–42,2

Objętość odpływu

Przepływ maksymalny Qmax

Przepływ [m3·s-1]

Objętość [m3]

Przeprowadzone analizy
70000
14,0
wykazały, że w odniesieniu 60000
12,0
do najbardziej efektywne50000
10,0
go scenariusza („LID4”)
40000
8,0
redukcja przepływu kul30000
6,0
minacyjnego
20000
4,0
10000
2,0
i
objętości
odpływu
0
0,0
w badanym przekroju
Rok Rok Urb. Urb. LID1 LID2 LID3 LID4
obliczeniowym
była
1970 2005 +10% +20%
mniejsza
odpowiednio
Ryc. 6. Odpływ i hydrogramy przepływów i w przekroju
o 17,7 i 10,6% w reakcji
„Rosoła” dla czterech scenariuszy zurbanizowania
na opad deszczu o prawzlewni
dopodobieństwie 10% w
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Przepływ [m3·s-1]

porównaniu do stopnia redukcji tych charakterystyk dla opadu o prawdopodobieństwie 50%.
Obliczenia symulacyjne wykazały, że założony przyszły wzrost zurbanizowania
zlewni o 10 i 20% spowoduje wzrost warstwy odpływu powierzchniowego i jednocześnie redukcję warstwy infiltracji odpowiednio o 22,2 i 40,6%, w reakcji na opad
o prawdopodobieństwie 10% (tab. 4). Natomiast zastosowanie w zlewni obiektów
LID spowoduje redukcję warstwy odpływu i zwiększenie wysokości infiltracji
w zakresie od 2,9 do 18,8%.
Największy wzrost warstwy infiltracji uzyskano dla scenariusza, zakładającego
utworzenie rowów infiltracyjnych wzdłuż głównych dróg i parkingów. Zwiększenie
infiltracji będzie w tym
Rok 1970
Rok 2005
przypadku o 3,4% mniejUrb. +10%
Urb. +20%
sze niż jej redukcja będąca
wynikiem wzrostu zurba10,0
nizowania zlewni o 10%.
Wspólne zastosowanie w
5,0
zlewni różnych typów
obiektów według scenariu0,0
szy LID1–LID4 może
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
zwiększyć warstwę infilCzas trwania wezbrania [h]
tracji wód opadowych
w zakresie zbliżonym do
Ryc. 7. Charakterystyki wezbrania
jej redukcji przy założow przekroju „Rosoła” dla scenariuszy obliczeniowych
nym wzroście zurbanizowania zlewni o 20%.
Tab. 4. Wpływ zurbanizowania i zastosowania obiektów LID na zmiany wysokości warstw
odpływu, retencji i infiltracji
Opis scenariusza –
rodzaj odwadnianej
powierzchni
Stan wyjściowy – 1,0%
zurbanizowania
Stan aktualny – 41,0%
zurbanizowania
Stan przyszły – 51,2%
zurbanizowania
Stan przyszły – 61,0%
zurbanizowania
Przepuszczalna nawierzchnia – parkingi
Rów infiltracyjny – główne drogi i parkingi
Warstwa chłonna gleby –
główne drogi i parkingi
Warstwa chłonna – drogi,
parkingi i dachy

Scen.

Obszar Warstwa Warstwa Warstwa Różnica
LID
odpływu infiltracji retencji infiltracji
[%]

[mm]

[mm]

[mm]

[%]

0,0

0,2

20,6

0,0

–

0,0

9,0

11,6

0,2

–

0,0

11,3

9,3

0,2

–22,2

0,0

13,4

7,1

0,2

–40,6

LID1

8,7

7,2

13,4

0,2

12,2

LID2

1,2

6,4

14,2

0,2

18,8

LID3

4,3

6,9

12,3

1,6

2,9

LID4

12,1

5,9

12,4

2,5

3,8

Rok
1970
Rok
2005
Urb.
+10%
Urb.
+20%
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Podsumowanie i wnioski

Warstwa [mm]

W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu urbanizacji zlewni cząstkowej
Potoku Służewieckiego w okresie od 1970 do 2005 roku oraz założonego przyszłego
zwiększenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych w zlewni o ok. 10 i 20% na
wartości przepływu kulminacyjnego i objętości odpływu. Przedmiotem analizy był
również wpływ zastosowania na obszarze zlewni wybranych typów obiektów do
infiltracji i retencji wód deszczowych (obiektów LID) na zmiany odpływu, retencji
i infiltracji. Do analizy przyWarstwa odpływu Warstwa infiltracji Warstwa retencji
jęto następujące typy obiek16
tów: warstwa chłonna gleby,
14
zielony dach, przepuszczalna
12
nawierzchnia
utwardzona
10
(płyta ażurowa) i rów infiltra8
6
cyjny. Model SWMM adap4
towano dla różnych scenariu2
szy zurbanizowania zlewni
0
i zastosowania małych (rozRok 2005
LID1
LID2
LID3
LID4
proszonych) obiektów do
infiltracji i retencji.
Ryc. 8. Warstwa odpływu, retencji i infiltracji
W celu oceny wpływu wysoobliczona dla analizowanych scenariuszy
kości opadów na stopień redukcji odpływu przez obiekty LID przyjęto do symulacji deszcze o zróżnicowanej
wysokości, tj. 12,1 i 20,8 mm, których prawdopodobieństwo przekroczenia wynosi
50 i 10%. Do analizy wpływu zurbanizowania zlewni na kształtowanie się odpływu
w przekroju obliczeniowym „Rosoła” wykorzystano tylko opad o prawdopodobieństwie 10%.
Przeprowadzone analizy umożliwiają sformułowanie następujących wniosków:
1. Zwiększenie zurbanizowania zlewni w okresie od 1970 do 2005 roku, wynoszące 40,0%, spowodowało wzrost wartości przepływu maksymalnego hydrogramu w przekroju „Rosoła” z wartości 0,405 do 9,898 m3·s–1 (ok. 24-krotny)
oraz objętości odpływu z wartości 961,2 do 38 022,3 m3 (ok. 40-krotny). Założone w analizach zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych
w zlewni o 10 i 20% spowodowało wzrost przepływu maksymalnego o 9,3
i 15,1%, a objętości odpływu o 34,1 i 62,5%.
2. Zastosowanie obiektów do retencji i infiltracji wód opadowych na obszarze
zlewni prowadzi do redukcji odpływu powierzchniowego. Stopień redukcji
odpływu zależy od wysokości opadów, typu obiektów i ich wielkości obszarowej w skali zlewni.
3. Najmniejszą redukcję odpływu uzyskano dla scenariusza obliczeniowego,
który zakładał zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni utwardzonych na
części parkingów w zlewni (zmodyfikowano 8,7% obszaru zlewni). W reakcji
na opady deszczu o prawdopodobieństwach 50 i 10% redukcja wartości przepływów maksymalnych wynosiła odpowiednio 14,0 i 10,0%, a objętości odpływu 21,2 i 11,0%.
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4. Znaczącą redukcję odpływu uzyskano dla scenariuszy zastosowania w zlewni
rowów infiltracyjnych i warstwy chłonnej gleby, które przyjmują spływ powierzchniowy tylko z głównych dróg i parkingów. W reakcji na opad deszczu
o prawdopodobieństwie p = 50% redukcja przepływów maksymalnych przez
te obiekty LID wynosiła ok. 22%, a objętości odpływu ok. 30%. W reakcji na
opad o prawdopodobieństwie p = 10% redukcja przepływów maksymalnych
wynosiła dla tych scenariuszy odpowiednio 16,8 i 13,8%, a objętości odpływu
23,4 i 27,2%. Efektem zastosowania rowów infiltracyjnych był również największy wzrost warstwy infiltracji, wynoszący 20,0 i 18,8% dla przyjętych do
analizy opadów.
5. Największą redukcję odpływu uzyskano przy wspólnym zastosowaniu obiektów warstwy chłonnej gleby (przyjmujących spływ wód opadowych z głównych dróg i parkingów) oraz tzw. „zielonych dachów” (oba typy obiektów
pokrywały 12,1% obszaru zlewni). W reakcji na opad deszczu o prawdopodobieństwie p = 50% przepływ maksymalny zmniejszył się o 45,8%, a objętość
odpływu o 52,8%. Redukcja tych charakterystyk odpływu była mniejsza dla
opadu o prawdopodobieństwie p = 10% i wynosiła odpowiednio 28,1 i 42,2%.
Możliwości realizacji tego scenariusza są jednak ograniczone ze względu na
trudności związane z budową „zielonych dachów”.
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ZNACZENIE MAP ZAGROŻENIA ORAZ RYZYKA POWODZIOWEGO
W OGRANICZENIU SKUTKÓW POWODZI BŁYSKAWICZNYCH W MIASTACH
THE ROLE OF FLOOD HAZARD AND FLOOD RISK MAPS
IN REDUCING OF EFFECTS OF FLASH FLOODING IN MUNICIPALITIES

Tomasz Bryndal
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
30–084 Kraków, ul. Podchorążych 2, tbryndal@ap.krakow.pl
Streszczenie: W artykule dokonano oceny map zagrożenia i ryzyka powodziowego w kontekście ich przydatności do ograniczenia negatywnych skutków lokalnych powodzi błyskawicznych w miastach. Podstawą tej oceny była analiza kilku przypadków powodzi. Argumentowano konieczność opracowywania tego typu map w małych zlewniach, gdyż są one najbardziej
narażone na występowanie powodzi błyskawicznych. Zaproponowano kryteria doboru takich
zlewni. Wskazano na potrzebę uwzględniania na mapach zasięgu maksymalnego wiarygodnego wezbrania, jako informacji będącej podstawą działań związanych z ograniczeniem negatywnych skutków powodzi błyskawicznych.
Słowa kluczowe: mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, powódź błyskawiczna, miasta
Summary: The article focuses on hazard maps and flood risk maps in context of reduction of
the negative impacts of flash flooding in municipalities. Several cases of flash flooding were
the base for assessment whether these documents may allow to reduce flood damage. The need
for the development of this type of maps in small catchments, as the place where flash flooding are recorded the most often, was emphasized. The criteria form selections of these catchments were proposed. The maximum probable flood inundation area was proposed to be draw
on the hazard maps as key information for actions towards flash flood hazard mitigation.
Key words: flood hazard and flood risk maps, flash flood, municipalities

Wstęp
Lokalne powodzie błyskawiczne są najczęściej powodowane przez krótkotrwałe
i intensywne opady deszczu (Bartnik i Jokiel 2012). Występują one dość często,
mogą zdarzyć się w każdym miejscu i trwają zwykle mniej niż 6 godzin (Ostrowski
i in. 2012). Znacznie częściej powodzie te występują w obszarach górskich, co jest
skutkiem nakładania się uwarunkowań opadowych (Suligowski 2004) oraz cech
fizjograficznych terenu (Bryndal 2008, 2014b). Sprzyjające warunki do formowania
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powodzi błyskawicznych występują na obszarach miejskich. Wezbrania w zlewniach
zurbanizowanych były przedmiotem licznych badań (m. in. Majewski 2002, Ciupa
2009, Dąbkowski i in. 2009, Barszcz 2010, Michalczyk i in. 2012). Wyniki tych
badań mają wartość poznawczą oraz aplikacyjną, np. w projektowaniu infrastruktury
hydrotechnicznej. Warto pamiętać, że znaczna część tzw. powodzi miejskich (ang.
urban floods) jest pośrednio związana z funkcjonowaniem systemu kanalizacji deszczowej czy też zabudową hydrotechniczną cieków (Majewski 2002, Dąbkowski i in.
2009).
Zapobieganie powodziom błyskawicznym na obszarach miejskich lub ograniczenie ich negatywnych skutków jest dużym wyzwaniem i wymaga zaplanowanych
i skoordynowanych działań ze strony hydrologów, osób zajmujących się planowaniem przestrzennym, architektów, urzędników oraz służb reagowania kryzysowego.
Jednym z narzędzi, które ma wspomóc prowadzenie ochrony przed powodzią są
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego (art. 88a ust. 3, Ustawy Prawo Wodne
2001 – UPW).
Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), przeprowadzona pod koniec
2011 roku, pozwoliła wydzielić obszary (odcinki cieków) narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów tych, zostały do końca 2013 roku – lub zostaną
(jeżeli ciek przeznaczono do drugiego etapu planistycznego) przygotowane mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (Raport… 2011). Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa o planowaniu… 2013 –
UPiZP) zobowiązuje władze lokalne, aby w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 10 ust. 2 ust. 11, UPiZP) oraz w planie
miejscowym zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ust. 2 pkt 7, UPiZP)
uwzględniły obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Podobne zapisy (art. 88f
ust. 5) występują w Ustawie Prawo Wodne (2001). W artykule dokonano, na podstawie analizy kilku przypadków lokalnych powodzi błyskawicznych w miastach
położonych w Kotlinie Sandomierskiej i Karpatach, oceny map zagrożenia i ryzyka
powodziowego pod kątem ich przydatności do ograniczenia negatywnych skutków
powodzi błyskawicznych w miastach.
Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP) i Mapy Ryzyka Powodziowego (MRP)
jako elementy wspomagające ochronę przed powodzią – zagadnienia ogólne
Na mapach MZP przedstawia się w szczególności obszary: 1) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (p = 0,2%) lub na których istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 2) szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo powodzi jest średnie p = 1% oraz wysokie p =
10%); 3) obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód
przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego bądź budowli ochronnych pasa technicznego (art. 88d ust. 2
UPW). Na obszarach tych prezentuje się m.in.: 1) zasięg powodzi; 2) głębokość
wody lub poziom zwierciadła wody oraz 3) w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody (art. 88d ust. 3 UPW).
Mapy ryzyka powodziowego prezentują wielkość potencjalnych strat powodzio-
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wych dla wyznaczonych obszarów zagrożenia powodziowego opracowanych w ramach MZP. Zawierają one między innymi informacje na temat szacunkowej liczby
mieszkańców potencjalnie zagrożonych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej
i ważnych instalacji na danym obszarze mogących w razie wystąpienia powodzi,
spowodować znaczne zanieczyszczenie środowiska (art. 88e ust. 2 UPW).
Lokalne powodzie błyskawiczne – studium przypadku
Powódź w Grybowie
Powódź wystąpiła 18 lipca 2004 roku. Około godziny 14 nad miejscowościami
Gródek, Biała Niżna, Grybów, rozpoczęła się burza trwająca ponad 1 godzinę. Była
ona połączona z silnymi opadami deszczu. Dobowa suma opadu na najbliższym
posterunku w Gródku wyniosła 54 mm. Opad spowodował gwałtowne wezbranie
potoku bez nazwy (pbn) w Grybowie (ryc. 1A). Potok w obrębie miasta płynie częściowo uregulowanym korytem. W dolnej części jest częściowo obwałowany. Obliczony przepływ maksymalny (10,2 m3·s–1) był nieco wyższy od wartości przepływu
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (9,6 m3·s–1). Maksymalny odpływ jednostkowy w zlewni 1,4 km2 wyniósł 7,3 m3·s–1·km–2. Szkody powodziowe były stosunkowo niewielkie. Znaczną część obszaru zalanego podczas powodzi stanowił
park miejski. Częściowo zostały podtopione budynki wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.
Gwałtowne wezbranie wystąpiło również na potoku Sudoł (ryc. 1A), który podtopił zabudowania znajdujące się na przedmieściach Grybowa, powyżej drogi krajowej Grybów – Tarnów. W dolnym biegu potok płynie uregulowanym korytem, do
którego przylega zabudowa mieszkalna. W środkowym zbudowano szereg progów
oraz suchy zbiornik, który obecnie jest wypełniony osadami. Obliczony przepływ
maksymalny (24,0 m3·s–1) był nieco wyższy od wartości przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (23,4 m3·s–1). Odpływ jednostkowy w zlewni 4,8 km2
wyniósł 5,0 m3·s–1·km–2. Mapy zagrożenia powodziowego przygotowane dla obszaru
Grybowa, obejmują odcinek rzeki Białej Tarnowskiej. Zlewnie, w których wystąpiły
powodzie błyskawiczne nie są objęte opracowaniem.
Powódź w Dębicy
25 czerwca 2009 roku w okolicach Dębicy wystąpiły burze połączone z silnymi
opadami deszczu i gradu. Dobowa suma opadu na najbliższym posterunku w Zawadzie była nieznacznie niższa od 45 mm, natomiast w położonych nieco dalej na południe Brzezinach przekraczała 95 mm. W obu punktach pomiarowych były to najwyższe miesięczne sumy opadu (Bryndal i in. 2010b). Silne opady deszczu spowodowały
wezbrania lokalnych potoków bez nazwy, odwadniających południową cześć miasta
(ryc. 1B). Potoki w obrębie miasta płyną w uregulowanych korytach, miejscami są
prowadzone podziemnymi kanałami. Zabudowa zwarta dochodzi do cieków. Podczas
powodzi, w kilku miejscach woda wystąpiła z koryt cieków i podtopiła sąsiadujące
z ciekami zabudowania i parkingi, powodując znaczne szkody. Brak jest bezpośrednich danych hydrologicznych o wezbraniu. W Dębicy strefy zalewowe są wyznaczone dla Wisłoki. Cieki płynące przez miasto nie są objęte opracowaniem.
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Powódź w Makowie Podhalańskim
Powódź wystąpiła 25 lipca 2001 roku. W ciągu doby opadowej zarejestrowano na
posterunku opadowym w Makowie Podhalańskim ok. 190 mm, z czego 150 mm,
spadło w ciągu dwóch godzin. Intensywne opady spowodowały gwałtowne wezbranie Księżego Potoku (ryc. 1C).

Ryc. 1. Zlewnie powodziowe w: Grybowie – A, Dębicy – B, Makowie Podhalańskim – C,
Pilźnie – D, Gorlicach – E, Dąbrowie Tarnowskiej – F, Andrychowie – G
1 – przekroje pomiarowe, 2 – lasy, 3 – obszary zwartej zabudowy, 4 – dział wodny
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Ciek w obrębie miasta płynie uregulowanym korytem, częściowo jest to ciek zakryty. Podczas powodzi woda wystąpiła z koryta i zalała centrum miejscowości. Po
obniżeniu stanu wody zaobserwowano zakumulowane przez nią głazy skalne
o znacznych rozmiarach (Denisiuk 2002). Brak danych hydrologicznych o wezbraniu. W Makowie Podhalańskim strefy zalewowe są wyznaczone dla Skawy. Ciek,
który spowodował powódź nie jest objęty opracowaniem.
Powódź w Pilźnie
20 sierpnia 2004 roku, ok. godziny 18 w sąsiedztwie miejscowości Pilzno-Lubcza
wystąpiły silne opady deszczu. Na posterunku meteorologicznym w Pilźnie, zanotowano opad o sumie dobowej 72 mm. Na najbliższych posterunkach była ona zdecydowanie niższa: (Tuchów 11,2 mm, Brzeziny 16,8 mm). Opady spowodowały gwałtowne wezbranie miedzy innymi potoku bez nazwy w miejscowości Pilzno (ryc. 1D).
Powódź w Gorlicach
Ciek przepływa przez zachodnią część miasta. Płynie w większości korytem naturalnym, w centrum miasta jest ono uregulowane. Obliczony przepływ maksymalny
(36 m3·s–1), był nieznacznie wyższy do wartości przepływu o prawdopodobieństwie
przewyższenia 0,5% (35 m3·s–1). Maksymalny odpływ jednostkowy w zlewni o powierzchni 7,5 km2 wyniósł 3,4 m3·s–1·km2. Ze względu na małe zainwestowanie
terenu, straty powodziowe były stosunkowo małe. Dla Pilzna strefy zalewowe są
wyznaczone dla Wisłoki i Dulczy. Zlewnia, w której wystąpiła powódź błyskawiczna
nie jest objęta opracowaniem. W nocy z 24/25 lipca 2001 roku, ok. godziny 21, nad
miejscowościami położonymi w pasie pomiędzy Bobową a Lipinkami przeszła silna
ulewa. Na posterunku w Ciężkowicach, położonym na skraju ulewy, dobowa suma
opadu wyniosła 22,5 mm. Deszcz spowodował gwałtowne wezbranie między innymi
Stróżówki w Gorlicach (ryc. 1E). Fala wezbraniowa formowała się bardzo szybko.
Mieszkańcy domów w centrum Stróżówki twierdzą, że ok. 0,5 godziny po rozpoczęciu opadu, woda wystąpiła z koryta i płynęła całym dnem doliny. Ponieważ jest to
obszar zabudowany, przemieszczająca się fala wezbraniowa spowodowała znaczne
szkody. W Gorlicach, woda podtopiła część zabudowań pomiędzy ul. Biecką i Konopnicką. Brak bezpośrednich danych hydrologicznych o wezbraniu. W Gorlicach
strefy zalewowe są wyznaczone dla Ropy. Stróżówka nie jest objęta opracowaniem.
Powodzie w Dąbrowie Tarnowskiej
Silne opady deszczu, jakie wystąpiły 26 czerwca 2009 roku w okolicy Dąbrowy
Tarnowskiej, spowodowały gwałtowne wezbranie w górnej części zlewni rzeki Breń
(ryc. 1F). Na posterunku w Dąbrowie Tarnowskiej odnotowano opad o sumie dobowej 40,4 mm. Rzeka Breń, która na terenie miasta płynie w uregulowanym korycie,
wystąpiła z brzegów i zalała obszar od ulicy Sportowej do Oleśnickiej. Poziom wody
sięgał 1,7 m. Powódź wyrządziła znaczne szkody. Podtopione zostały basen oraz
liczne budynki usługowe i mieszkalne. Podobna powódź wystąpiła w nocy z 3/4
czerwca 2010 roku, jako efekt trzygodzinnej ulewy, podczas której wysokość opadu
szacowano na 70 mm. Dla rzeki Breń w Dąbrowie Tarnowskiej nie zostały opraco-
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wane mapy ze strefami zalewowymi.
Powódź w Andrychowie
24 sierpnia 2005 roku, w okolicy miejscowości Puszcza Wielka i Targanice, położonych na południe od Andrychowa, przeszła burza połączona z silnymi opadami
deszczu. Dobowe sumy opadów na najbliższych posterunkach opadowych wyniosły:
91 mm w Kocierzu Moszczyńskim i 83 mm w Inwałdzie. Opady spowodowały gwałtowne wezbranie Targaniczanki (ryc. 1G). Fala wezbraniowa spowodowała znaczne
straty w środkowej części zlewni (Targanicach) oraz na przedmieściach Andrychowa
(podtopione liczne domy, zerwane mosty). Dla zlewni Targaniczanki, zostały wykonane mapy prezentujące zasięg obszaru zalanego dla wezbrań o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2–50%. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Andrychów są uwzględnione obszary bezpośredniego
zagrożenia powodzią opracowane w Studium ochrony przeciwpowodziowej dyrektora RZGW. Podczas wezbrania woda wystąpiła z koryta a zasięg powodzi przekraczał
granice wyznaczone w Studium.
Dyskusja
Analiza kilku przypadków powodzi błyskawicznych pozwala ocenić na ile MZP
i MRP mogą pomóc w ograniczaniu skutków powodzi błyskawicznych w miastach.
W tym kontekście należy zwrócić najpierw uwagę na dostępność wspomnianych
materiałów. Analiza załącznika nr 2 do raportu WORP (Raport 2011), w którym
zestawiono dane dotyczące znaczących powodzi historycznych i powodzi prawdopodobnych wskazuje, że lokalne powodzie błyskawiczne są reprezentowane przez kilkanaście przypadków (symbol A31). Skoncentrowano się głównie na powodziach
dużych, które w skali regionu czy też kraju stanowią znaczne zagrożenie i mogą
wywołać duże straty. Przyjęty sposób działania był na tym etapie prac jest jak najbardziej uzasadniony, zważywszy na fakt, że opracowanie ww. dokumentacji jest
pracochłonne i kosztochłonne. W pracach nad sporządzaniem MZP i MRP koncentrowano się przede wszystkim na większych zlewniach objętych z reguły monitoringiem hydrologicznym. Analizowane przypadki powodzi wskazują na konieczność
sukcesywnego opracowywania podobnego typu dokumentacji dla zlewni mniejszych,
w których najczęściej występują lokalne powodzie błyskawiczne. O konieczności
wskazania obszarów zagrożonych występowaniem powodzi błyskawicznych wspomina również Konieczny z zespołem (2012). Warto podkreślić, że przed wdrożeniem
MRP i MZP, podobną rolę pełniły mapy wykonane w ramach Studium ochrony przeciwpowodziowej dyrektora RZGW (Ryłko 2006). Analiza dokumentacji WORP
(Raport… 2011) wskazuje, że MRP i MZP zostały (jeżeli zostały zaklasyfikowane
do 1 cyklu) lub zostaną wykonane (2 cykl) dla części zlewni objętych przez Studium.
Wydaje się, że przy przeglądzie i aktualizacji WORP warto uwzględniać kolejne
zlewnie, które były opracowane w ramach Studium. Prace takie już podjęto dla niektórych zlewni, a ich wyniki są prezentowane na stronach internetowych Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego RZGW Kraków. Przy wyborze zlewni pomocne
może być również opracowanie autora, w którym na podstawie analizy cech fizjogra-
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ficznych wskazano w Karpatach zlewnie bardziej podatne na formowanie gwałtownych wezbrań (Bryndal 2014b) oraz dokonano w nich oceny poziomu ryzyka powodziowego. W obecnych uwarunkowaniach prawnych (art. 88a ust. 3 UPW, art. 10
ust. 1, pkt 11 UPiZP, art. 15 ust. 2, pkt 7 UPiZP) jest to ważny czynnik, który „wymusza” podjęcie działań ograniczających ryzyko powodziowe.
Oprócz dostępności omawianych map należy zwrócić uwagę na ich treść i ocenić,
na ile zawarte na nich informacje mogą przyczynić się do ograniczenia skutków
lokalnych powodzi błyskawicznych. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią ma na celu ograniczenie skutków powodzi, której prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie (raz na 10 lat) i średnie
(raz na 100 lat) – (art. 9 ust. 6c, UPW). W ograniczeniu skutków powodzi błyskawicznych bardziej istotne mogą być informacje o zasięgu obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego (art. 88d ust.
2 UPW). Obszary te nie muszą być jednak uwzględniane w dokumentach planistycznych. Przytoczony przykład powodzi w Targanicach i Andrychowie wykazał, że fala
wezbraniowa przekroczyła znacznie zasięg strefy zalewowej dla wezbrania o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2%. Nie jest to jedyny przypadek. Badania dowodzą, że podczas powodzi błyskawicznych często notowane są przepływy przekraczające nawet tzw. wodę tysiącletnią 0,1% (Cygan i in. 1997, Niedbała i Soja 1998,
Bryndal i in. 2010a, b, c). Warto zatem zastanowić się również, czy w przyszłości na
mapach zagrożenia powodziowego, nie powinny być wyznaczane zasięgi tzw. maksymalnego wiarygodnego wezbrania (Ozga-Zielińska i in. 2003). Byłyby one ważną
informacją w celu podjęcia działań na rzecz ograniczenia jej skutków.
Przykłady powodzi w Grybowie, Dębicy i Makowie Podhalańskim zwracają
uwagę na kolejny aspekt związany z powodziami błyskawicznymi w mieście. Postępujące w obrębie zlewni zmiany związane z rozwojem stref podmiejskich i wzrostem
udziału powierzchni słabo przepuszczalnych, może spowodować, że informacje
przedstawione na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego mogą ulegać dezaktualizacji. W zlewniach, w których proces ten postępuje szybko, należy zwracać szczególną uwagę na systematyczną aktualizację omawianych dokumentów.
Podsumowanie i wnioski
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego mają być u podstaw „działań prewencyjnych”, które pozwolą ograniczyć negatywne skutki powodzi. Część map opracowano do końca 2013 roku (Raport… 2011). Dokumenty te dla południowej części
Polski można pobrać ze witryn internetowych OKI RZGW Kraków lub w geoportalu
ISOK. Mapy te mają być w posiadaniu między innymi władz lokalnych (art. 88f ust.
4 UPW), te z kolei, w terminie 18 miesięcy od ich przekazania (art. 88f ust. 7 UPW)
mają uwzględnić obszary szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy (art. 88f ust. 5 UPW).
Dla szeregu małych zlewni, a w takich występują lokalne powodzie błyskawiczne, map takich nie opracowano. W takiej sytuacji identyfikacja obszarów zagrożo-
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nych powodziami i decyzja o ich zagospodarowaniu jest podejmowana przez lokalne
samorządy w oparciu o niepełne dane. Duży wpływ na podejmowane decyzje ma
świadomość zagrożenia powodziami błyskawicznymi oraz lokalne interesy (np. ceny
działek, konieczność wypłacania odszkodowania itp.). Jako dobry przykład może
służyć samorząd gminy Pilzno. Po powodzi wyciągnięto odpowiednie wnioski
i tereny, na których wystąpiła powódź są w większości wyłączone z zabudowy. Często jednak można się spotkać z działaniami odwrotnymi. Na terenach popowodziowych zezwala się na odbudowę i lokuje się kolejne inwestycje. Aby takich sytuacji
było jak najmniej, proponuje się sukcesywne opracowywanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w mniejszych zlewniach. Przy ich wyborze, pomocna może być
analiza cech fizjograficznych zlewni prowadzona w aspekcie identyfikacji zlewni
bardziej podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (Bryndal 2014b).
Warto mieć świadomość, że podczas gwałtownych wezbrań w małych zlewniach,
notowane przepływy mogą być wyższe od tych, których zasięg znaczy się na mapach
zagrożenia powodziowego. Proponuje się, aby w zlewniach, w których potencjalne
straty powodziowe mogą być duże, wyznaczać zasięg maksymalnego wiarygodnego
wezbrania. Ponieważ zastosowanie oryginalnej metodologii (Ozga-Zielińska i in.
2003) może być trudne, dlatego na obecnym etapie można wykorzystać wzory dla
tzw. „krzywych obwiedni” określających maksima przepływów maksymalnych rzek
(Bartnik i Jokiel 2012, Bryndal 2014a).
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MIASTO JAKO WYDAJNY SYSTEM
ZASILANIA RZEK I DOSTAWY ŁADUNKÓW FLUWIALNYCH
NA PRZYKŁADZIE KIELC
CITY AS A EFFICIENT AREA OF WATER AND FLUVIAL LOADS SUPPLY SYSTEM
ON EXAMPLE OF KIELCE

Tadeusz Ciupa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25–406 Kielce; tciupa@ujk.edu.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono rolę zagospodarowania obszaru, w tym urbanizacji,
w kształtowaniu odpływu oraz transportu fluwialnego na przykładzie zlewni Sufragańca
(62,01 km2) i Silnicy (49,40 km2) położonych w Kielcach i na jego obrzeżach. Zlewnie te
sąsiadują ze sobą, mają zbliżoną powierzchnię, podobną budowę geologiczną i rzeźbę terenu,
ale są różnie zagospodarowane. Rzeka Sufraganiec odwadnia zlewnię leśno-rolniczą z rosnącym w dół udziałem terenów zurbanizowanych, a rzeka Silnica – początkowo tereny zalesione,
a następnie podmiejskie i zurbanizowane 200-tysięcznego miasta Kielce. Wykazano, że na
terenach zurbanizowanych występują rozległe obszary zasilania, które mogą sięgać wododziału, oraz liczne źródła dostawy o charakterze punktowym, liniowym i powierzchniowym. Dominuje tu linijna dostawa do koryt rzecznych wody, substancji rozpuszczonych i sedymentu,
co warunkuje dużą dynamikę odpływu i transportu fluwialnego. Tutaj bowiem na odsłoniętych
powierzchniach dróg gromadzą się znaczne ilości materiału, głównie zanieczyszczeń komunikacyjnych w sezonie zimowym, pochodzenia antropogenicznego i naturalnego. Materiał ten w
okresach występowania spływu powierzchniowego z dużą łatwością jest uruchamiany i systemem dróg oraz kanałów deszczowych dostaje się w krótkim czasie do koryta rzeki. Obszary
zurbanizowane, w porównaniu do innych rodzajów użytkowania gruntów, analogicznej wielkości, wytwarzają znacznie więcej substancji rozpuszczonych i drobnoziarnistego sedymentu,
a to wywiera to istotny wpływ na dynamikę, wielkość i udział poszczególnych rodzajów ładunków w transporcie fluwialnym.
Słowa kluczowe: urbanizacja, obszary zasilania, odpływ, ładunki fluwialne
Summary: This paper presents the role of land use, including urbanization, in the runoff and
fluvial transport formation process based on the Sufraganiec (62.01 km2) and Silnica (49.40
km2) catchments in the Kielce. Mountains (central/southern Poland). These are neighboring
catchments with a similar surface area, similar geological structure and relief but different land
use. The Sufraganiec River drains a forested-agricultural catchment with a growing share of
urban areas downstream. The Silnica River valley, once a woodland area, and now the urban
and suburban region of the City of Kielce (pop. 200,000). Urban environments are characterized by large supply areas that may reach drainage divides as well as by numerous singlepoint, linear, or surface sources. The dominant form of water, dissolved material, and sediment
delivery is linear delivery which determines to a significant extent how runoff and fluvial
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transport are affected. Substantial amounts of natural and anthropogenic materials collect on
open surfaces during rain-free periods. This material is easily removed during surface runoff
periods and reaches river channels via roads and stormwater canals. Urban areas, compared to
other types of land of similar surface area, „produce” much more dissolved matter and smallgrained sediment. This has a pronounced effect on the dynamics, magnitude, and percentage of
different types of loads in fluvial transport. In the catchments researched, dissolved matter
dominates in fluvial transport processes. In urban catchments, the role of suspended matter and
bed load is clearly more important, especially during flood events.
Key words: urbanization, areas of supply, runoff, fluvial loads

Wprowadzenie
Na obszarach zurbanizowanych intensywność i dynamika zasilania rzek oraz dostawy materiału do transportu fluwialnego, w stosunku do obszarów o inny zagospodarowaniu, jest wyjątkowo zmienna w czasie i przestrzeni. Jest to efekt zróżnicowania wydajności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w zlewniach miejskich, w tym również w korytach odwadniających je rzek (Gregory i Walling 1973,
Walling 1974, Hollis 1975, Trimble 1997, Ghani i in. 2000, Ciupa 2002, 2006, 2007,
Nelson i Booth 2002, Akan i Houghtalen 2003). Procesy te mają charakter powierzchniowy, liniowy i punktowy. W tym pierwszym wypadku mamy zatem do
czynienia z obszarami zasilania, których zasięg zmienia się w czasie, gdyż występujące opady o zróżnicowanym natężeniu i wysokości docierają do gruntu o zmiennej
wilgotności (zależnej m.in. od wysokości opadów uprzednich) i pokryciu sezonowym (Collins 1981, Froehlich 1982, 1992, Jankowski 1996, Czaja 1999, Barszcz
i Banasik 2008, Ciupa 2009, Brun i Band 2000, Nowicka 2002, Suligowski 2013,
Wałek 2014). W zlewniach seminaturalnych tylko niewielka część stałej substancji
mineralnej i organicznej, ruszona ze stanu spoczynku, dociera do koryta rzeki
i w procesie transportu fluwialnego jest odprowadzana poza obręb zlewni (Froehlich
1982, Zwoliński 1989, Krzemień 1991, Biernat i Ciupa 1992, Smolska 1996, Świeca
1998).
Cel pracy i metody badań
Celem pracy jest analiza wpływu użytkowania zlewni, w tym urbanizacji, na
kształtowanie wielkości i wydajności obszarów zasilania oraz dostawy ładunków
fluwialnych do koryt rzecznych na przykładzie Kielc.
W zlewniach tych w latach 1998-2003 stała sieć pomiarowa obejmowała
codzienne pomiary stanów wody, koncentracji zawiesiny, przewodności właściwej
i temperatury wody o godz. 7.00. Ponadto w półroczach letnich ciągły zapis stanów
wody zapewniało 6 limnigrafów a opadów – 4 pluwiografy. W każdym profilu
hydrometrycznym 2-3 razy w miesiącu prowadzono pomiary prędkości przepływu
i parametrów przekroju (ryc. 1). W wybranych sytuacjach hydrologicznych
dodatkowo wykonywano pomiary natężenia wleczenia (20–25 serii) za pomocą
łapaczki PIHM-C.
Na podstawie badań terenowych i analiz kartograficznych w technice GIS opracowano „Mapę obszarów zasilania i dostawy ładunków do transportu fluwialnego
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Silnicy i Sufragańca (ryc. 1). Nawiązano do istniejących opracowań (Biernat i Ciupa
1992, Józefaciuk i Józefaciuk 1992) stosując częściową ich modyfikację uwzględniającą specyfikę obszaru zurbanizowanego. Przeprowadzono analizę możliwości dostawy sedymentu do koryt wydzielając cztery rodzaje obszarów, gdzie: A – materiał
przemieszczany jest w obrębie stoków a jego dostawa następuje częściowo do suchych dolin, B – na terasę zalewową, C – bezpośrednio do koryta, D – bezpośrednio
do koryta systemem kanalizacji deszczowej i dróg (ryc. 1).
Obszar badań
Zlewnia Silnicy i Sufragańca położone są w Górach Świętokrzyskich a na ich
obszarze zlokalizowane są Kielce wraz ze strefą podmiejską. Cechują się podobną
powierzchnią, budową geologiczną, rzeźbą terenu ale różnym użytkowaniem. Powierzchnia leśno-rolniczej zlewni Sufragańca wynosi 62,0 km2 a zurbanizowanej
zlewni Silnicy – 49,4 km2. W górnej części zlewni Sufragańca udział lasów jest wysoki (Grzeszyn – 65,5%) i zmniejsza się wraz z przyrostem powierzchni osiągając
u ujścia 46,7% (Pietraszki). Natomiast udział powierzchni uszczelnionej (drogi,
utwardzone parkingi, zabudowania), w tym samym kierunku, zwiększał się odpowiednio od 1,7 do 6,7%. W górnej części zlewni Silnicy, po przekrój Dąbrowa, lasy
zajmują 72,9% ogólnej powierzchni zlewni. W kolejno, niżej położonych zlewniach
po przekrój: Piaski, Jesionowa i Pakosz zmniejsza się udział lasów, a wzrasta powierzchnia terenów uszczelnionych. Między przekrojami Piaski i Jesionowa znajduje
się zbiornik retencyjny o powierzchni 10,5 ha. Poniżej centrum Kielc po przekrój
Pakosz udział terenów uszczelnionych wynosi 30,2% a po Białogon – 27,6% (tab. 1).
Powierzchnie te charakteryzują się bardzo małą retencyjnością i szorstkością.
Wyniki
W zlewni Sufragańca obszary bezpośredniego zasilania koryta osiągają po przekrój ujściowy 1,5% powierzchni a w zurbanizowanej zlewni Silnicy tylko 0,2%.
Podobny układ przestrzenny w zlewni Sufragańca wykazują obszary dostawy na
terasę zalewową, które w sposób nieciągły położone są wzdłuż doliny cieku głównego i niektórych dopływów zajmując od 4,2 do 12,5% natomiast w zlewni Silnicy
prawie nie występują (0,0–2,5%). Taki układ przestrzenny obszarów dostawy warunkuje etapowość w dostawie materiału do koryta rzeki. Zwietrzeliny akumulowane
w obrębie terasy zalewowej mogą być włączone do transportu rzecznego podczas
katastrofalnych wezbrań (Biernat, Ciupa 1991). Zjawisko to w zlewni Sufragańca
obserwowano podczas lipcowych powodzi w 1997 i 2001 r. W obu zlewniach, wraz
z ich biegiem, wzrasta udział obszarów bezpośredniej dostawy do koryt, poprzez
system dróg, kanalizacji deszczowej, rowów, rynien powierzchniowego odprowadzania odpływu itd. W zlewni Sufragańca zmienia się on w zakresie od 0,0 do 6,9%
a w zlewni Silnicy od 0,0% (Obwodnica) do 45,9% (Pakosz) i 40,9% (Białogon).
W obrębie centralnej części miasta udział ten osiągnął 64,9% (Ciupa 2009).
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Ryc. 1. Mapa obszarów zasilania i dostawy ładunków
do transportu fluwialnego Silnicy i Sufragańca
1 – wodowskaz, 2 – wodowskaz okresowy, 3 – dział wodny, 4 – ciek, 5 – zbiornik wodny.
Obszary zasilania i dostawy: A – w obrębie stoków i dostawa do suchych dolin, B – na terasę
zalewową, C – bezpośrednio do koryta, D – bezpośrednio do koryta poprzez system drenażu
antropogenicznego
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W badanych zlewniach wpływ zagospodarowania widoczny był szczególnie
w kształtowaniu maksymalnych odpływów jednostkowych (NWq, SWq, WWq).
W zlewni Sufragańca odpływ WWq wzrastał wraz z przyrostem jej powierzchni osiągając w profilu ujściowym 247,8 dm3∙s-1∙km-2. W zlewni Silnicy przebieg (WWq) był
bardziej złożony (ryc. 2). Wyraźnie wyróżniają się tu profile Pakosz i Białogon (qmax
odpowiednio: 422,7 i 343,2 dm3∙s-1∙km-2) usytuowane poniżej centrum miasta, gdzie
omawiane wartości były prawie dwukrotnie wyższe niż w zlewniach o użytkowaniu
rolniczym a trzykrotnie w odniesieniu profilów: Jesionowa (poniżej zbiornika wodnego) i Grzeszyn - zlewnia leśna (Ciupa 2009). W badanych segmentach zlewni
zurbanizowanych, w stosunku do leśnych i leśno-rolniczych najważniejsze przyczyny i efekty hydrologiczne zmian zasięgu i wielkości obszarów zasilania były następujące: 1. duży udział powierzchni nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych
(dróg, chodników, parkingów, dachów itd.) spowodował znaczne ograniczenie
a lokalnie całkowity zanik infiltracji co w konsekwencji ograniczyło znacznie odpływ śródpokrywowy i podziemny; 2. zmniejszenie szorstkości i retencyjności zlewni przyczyniło się tu przyspieszenia spływu powierzchniowego; 3. gęsty, dwupoziomowy system drenażu (drogi, rynny odpływu powierzchniowego, zakryta kanalizacja
deszczowa itd.), który odwadnia tu znaczne powierzchnie zlewni powoduje nienaturalne rozszerzenie obszarów zasilania; 4. szybki spływ powierzchniowy wód do
koryt rzecznych przyczynia się do kilkukrotnego wzrostu wysokości i objętości
kształtujących się tu fal wezbrań a jednocześnie znaczne skrócenie czasu ich koncentracji; 5. uregulowane koryta rzeczne w strefie miejskiej, o znacznie zmniejszonej
szorstkości i wielokrotnie powiększonych parametrach geometrycznych, często kosztem naturalnych terenów zalewowych, przyczyniają się do dalszego wzrostu wysokości fal wezbraniowych. i retencji korytowej oraz parametrów hydraulicznych przepływu w tym prędkości i głębokości (Ciupa 2008a).
W warunkach naturalnych lub zbliżonych obszary dostawy obejmują wąską strefę
wzdłuż koryta cieku głównego i dopływów obejmując do kilku procent całkowitej
powierzchni (Walling i Webb 1981). W rolniczych zlewniach Gór Świętokrzyskich
obszary te zajmują od 10 do 30% powierzchni zlewni (Biernat i Ciupa 1992). Tymczasem w zurbanizowanej zlewni Silnicy w wielu miejscach dochodzą one do wododziałów, a lokalnie systemem drenażu podziemnego mogą je nawet przekraczać.
Przy przejściu ze zlewni leśno-rolniczych do zurbanizowanych następuje skokowy
przyrost obszarów dostawy sedymentu do koryt poprzez gęsty i różnorodny system
drenażu (Ciupa 2009). Wcześniejsze badania prowadzone w innych zlewniach wyżynnych wykazały, że powierzchnie te ulegają pewnym zmianom sezonowym oraz
wynikającym z różnych warunków pogodowych podczas, których mogą być formowane wezbrania o różnej genezie (por. Collins 1981, Biernat i Ciupa 1992). Natomiast w zlewniach zurbanizowanych obszary te również zmieniają swoją powierzchnię w czasie i przestrzeni ale zmiany te nie są tak duże. Tutaj bowiem powierzchnie
uszczelnione nie zmieniają się w ciągu roku a system drenażu miejskiego reaguje już
wyraźnie na opady o sumie 1,3 mm. W warunkach miejskich przyspieszona dostawa
sedymentu do koryt, poprzez gęstą sieć dróg i kanałów burzowych, jest efektywna.
W obrębie terenów uszczelnionych, które znajdują się na obszarze zurbanizowanym
i poza nim, na odsłoniętych i mało szorstkich powierzchniach gromadzą się w okre-
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sach bezdeszczowych znaczne ilości luźnego sedymentu. Materiał ten jest tu spłukiwany i systemem linijnego drenażu szybko dostarczany do koryta rzeki. Na obszarach zurbanizowanych transportowany w korycie sedyment pochodzi głównie z dróg
i ich poboczy oraz chodników. Gromadzi się tu przede wszystkim materiał pochodzący z zanieczyszczeń komunikacyjnych a częściowo atmosferycznych.
W zlewniach mało przekształconych w sezonie zimowym obszary dostawy ulegają zmniejszeniu, a procesy dostawy materiału do koryt rzecznych są ograniczone.
Tymczasem na obszarach zurbanizowanych w tym okresie drogi utwardzone stają się
bardzo wydajnym źródłem dostawy materiału do transportu fluwialnego. W zimie
działania zmierzające do przejezdności dróg, wzmożony ruch samochodów, zmniejszenie albeda śniegu na skutek zanieczyszczeń, podwyższona temperatura w obrębie
miasta przyczyniają się do tego, że okres ten staje się decydujący w kształtowaniu
reżimu dostawy i transportu fluwialnego w cyklu rocznym. Jest to cecha obszarów
miejskich.
Uzyskane wyniki badań w dwóch porównawczych zlewniach, tj. Sufragańca
i Silnicy wskazujące na dużą wydajność obszarów zasilania oraz źródeł dostawy na
obszarze zurbanizowanym są potwierdzeniem dotychczasowych wyników dotyczących rzek na obszarach zurbanizowanych (por. Walling 1974, Reid i Dunne 1996,
Trimble 1997, Nelson i Booth 2002).
Roczny bilans transportu fluwialnego w zlewniach o niewyrównanym reżimie
odpływu uwarunkowany jest głównie częstością i wielkością wezbrań w poszczególnych latach (Froehlich 1982). Podobnie jest w zlewniach wyżynnych, odwadnianych
przez rzeki o stosunkowo małej nieregularności przepływu, gdzie podczas wezbrań
odprowadzana jest przeważająca część rocznego ładunku (Kociuba 2002, Ciupa
2009).
W zlewni Sufragańca i Silnicy, jak już wyżej wykazano, wezbrania również decydują o bilansie transportu fluwialnego szczególnie w zlewniach zurbanizowanych
(Ciupa 2009). W korycie Sufragańca wraz z biegiem wzrastają wszystkie transportowane roczne ładunki (ryc. 2). U ujścia w latach 1998–2001 średni roczny ładunek
materiału rozpuszczonego wynosił 5 347 ton, ładunek zawiesiny 557 ton, a ładunek
denny 90 ton. W zlewni Silnicy średni roczny ładunek materiału rozpuszczonego
wzrastał do przekroju Pakosz, osiągając tam 7 229 ton, przy czym poniżej zbiornika
wodnego na odcinku miejskim o długości 4,6 km nastąpił jego przyrost aż o 6 000
ton, tj. o 588%. Natomiast w przekroju ujściowym stwierdzono zmniejszenie wynoszonego ładunku o 1 132 tony rocznie (18,9% w stosunku do przekroju Pakosz).
Średni roczny ładunek zawiesiny wzrastał do przekroju Piaski, a poniżej zbiornika
wodnego stwierdzono jego zmniejszenie o 23 tony (27,7%). Poniżej centrum Kielc,
w przekroju Pakosz, nastąpił skokowy wzrost wynoszonego ładunku zawiesiny
o ponad 1 250% (1 047 ton), w przekroju Białogon zaś nastąpił jego ubytek o 16,5%
(173 tony). Podobny układ przestrzenny wykazywał również transport ładunku dennego, który w zbiorniku wodnym był akumulowany w całości (22 tony). W przekroju
Pakosz wynosił około 591 ton zaś w odcinku ujściowym nastąpiło jego zmniejszenie
do 435 t∙rok–1 (35,7%). W dolnym odcinku Silnicy, o długości 3,3 km, deponowane
było średnio rocznie około 328 ton aluwiów, głównie w postaci łach w strefie śródkorytowej (Ls i Lb). Depozycja ta wynika m.in.: z przeciążenia rzeki transportowa-
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nym materiałem pochodzącym przede wszystkim z miasta, wpływu roślinności śródkorytowej przechwytującej część transportowanego materiału, ucieczki wód rzecznych w strefie oddziaływania leja depresyjnego, a także ze zmnieszonego spadku
w odcinku ujściowym (ryc. 2).
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Ryc. 2. Średni roczny bilans transportu ładunku: materiału rozpuszczonego (Ld),
zawiesiny (Ls) i dennego (Lb) w przekrojach pomiarowych Sufragańca i Silnicy

Podsumowanie
W pracy wykazano wpływ zagospodarowania terenu, a w szczególności urbanizacji, na przestrzenne i czasowe kształtowanie odpływu rzecznego oraz bilansu
transportu fluwialnego w zlewni Silnicy i Sufragańca. Zlewnie te położone są
w obrębie strefy miejskiej i podmiejskiej Kielc. Cechują się podobną powierzchnią,
budową geologiczną, rzeźbą terenu, natomiast różnią się użytkowaniem ziemi. Powierzchnia zurbanizowanej zlewni Silnicy wynosi 49,40 km2, a leśno-rolniczej zlewni Sufragańca 62,01 km2.
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Na terenach zurbanizowanych występują rozległe obszary zasilania, które mogą
sięgać wododziału, oraz liczne źródła dostawy o charakterze punktowym, liniowym
i powierzchniowym. Dominuje tu linijna dostawa do koryt rzecznych wody, substancji rozpuszczonych i sedymentu, co warunkuje dużą dynamikę odpływu i transportu
fluwialnego. Tutaj bowiem na odsłoniętych powierzchniach dróg gromadzą się
znaczne ilości materiału, głównie zanieczyszczeń komunikacyjnych w sezonie zimowym, pochodzenia antropogenicznego i naturalnego. Materiał ten w okresach
występowania spływu powierzchniowego z dużą łatwością jest uruchamiany i systemem dróg oraz kanałów deszczowych dostaje się w krótkim czasie do koryta rzeki.
Wpływ zagospodarowania, w tym powierzchni uszczelnionych, był szczególnie
widoczny w kształtowaniu maksymalnego odpływu jednostkowego. W zlewni Sufragańca wzrastał on wraz z przyrostem powierzchni zlewni, osiągając w przekroju
ujściowym 248 dm3∙s–1∙km–2, a w zlewni Silnicy (Pakosz) poniżej centrum miasta
423 dm3∙s–1∙km–2. W tym ostatnim przekroju omawiane wartości były prawie dwukrotnie wyższe niż w zlewniach o użytkowaniu rolniczym a trzykrotnie wyższe niż
w przekroju: Jesionowa, poniżej zbiornika wodnego, i Grzeszyn – zlewnia leśna.
Obszary zurbanizowane, w porównaniu do innych rodzajów użytkowania gruntów, analogicznej wielkości, wytwarzają znacznie więcej substancji rozpuszczonych
i drobnoziarnistego sedymentu, a to wywiera to istotny wpływ na dynamikę, wielkość i udział poszczególnych rodzajów ładunków w transporcie fluwialnym.
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WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
NA ZAGROŻENIE POWODZIOWE W DOLINIE BRYNICY
INFLUENCE OF MINING EXPLOITATION
ON FLOOD HAZARD IN THE BRYNICA VALLEY

Stanisław W. Czaja
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60, 41200 Sosnowiec; stanislaw.czaja@us.edu.pl

Streszczenie: Powodzie spowodowane są przede wszystkim czynnikami przyrodniczymi, tj.
warunkami hydrometeorologicznymi i fizjograficznymi obszaru. Poza wymienionymi, na
wielu obszarach zjawisko to związane jest z działalnością gospodarczą człowieka, głównie
eksploatacją górniczą (wgłębną i powierzchniową), urbanizacją i uprzemysłowieniem oraz
zabudową hydrotechniczną dolin i koryt rzecznych. Gospodarcza działalność człowieka radykalnie zmieniła uwarunkowania występowania powodzi w dolinie rzeki Brynicy (Wyżyna
Śląska, wschodnia część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). Działalność górnicza spowodowała tworzenie się rozległych niecek i zapadlisk, które w obrębie doliny zmieniały lokalne spadki rzeki i powodowały powstawanie dużych zalewisk. Mobilność górotworu powodowała konieczność nadbudowy obwałowań, co doprowadziło do podniesienia się poziomu
wody w rzece nawet o 10–12 m powyżej dna doliny. W konsekwencji w czasie intensywnych
opadów i roztopów powstają rozległe zalewiska między krawędziami doliny i wałami przeciwpowodziowymi, które stwarzają duże zagrożenie powodziowe.
Słowa kluczowe: Górny Śląsk, antropopresja, powodzie i podtopienia
Summary: Flood occurrence is mostly caused by natural factors, i.e. hydrometeorological and
physiographic conditions of the area. Apart from the above-mentioned, in many areas floods
and floodings are influenced by human activity. It is mainly deep and surface mining exploitation, urbanisation and industrialisation and hydraulic construction in the river valley and channel. Economic human activity radically changed the natural conditions of floods occurrence in
the valley of Brynica river (the Silesian Upland, eastern part of the Upper Silesian Industrial
Region). Mining activity caused the formation of extensive basins and subsidences, which
within the valley changed local river gradients and caused the formation of large floodings.
Mobility of orogen caused the necessity of embankment overbuilding, what resulted in the
rising of water level in the river of even 10–12 m above the valley bottom. In result, during the
intensive precipitation and thaws widespread floodings originate between valley scarps and
flood embankments which causes a large flood hazard.
Key words: Upper Silesia, human impact, floods and floodings
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Wstęp
Występowanie wezbrań powodziowych powodowane jest głównie czynnikami
przyrodniczymi, z których główne znaczenie ma natężenie, rozkład i struktura opadów atmosferycznych oraz temperatura powietrza. Istotną rolę odgrywają również
warunki fizjograficzne zlewni takie jak: budowa geologiczna i rzeźba terenu, użytkowanie ziemi oraz układ sieci rzecznej. Poza czynnikami przyrodniczymi powodzie
i podtopienia są powodowane gospodarczą działalnością człowieka. Zalicza się do
niej eksploatację górniczą, urbanizację i uprzemysłowienie oraz zabudowę hydrotechniczną w korytach i dolinach rzecznych. Skutkiem działalności górniczej jest
drenaż górotworu i osiadanie terenu, które wywołują istotne zmiany obiegu wody.
Efektem urbanizacji i uprzemysłowienia obszaru są zmiany warunków infiltracji
i spływu powierzchniowego, a w konsekwencji reżimu odpływu rzek. Zabudowa
hydrotechniczna powoduje najczęściej podpiętrzanie poziomu wód w ciekach na
skutek budowy jazów, zastawek i korekcji progowej.
Brynica jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Przemszy, uchodzącym do niej
w zachodniej części Sosnowca. Jest to rzeka tranzytowa, której źródła zlokalizowane
są poza terenem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Powierzchnia jej zlewni –
bez zlewni Rawy  wynosi około 394 km2, z czego na obszarze GOP znajduje się
188 km2. Całkowita długość Brynicy wynosi 55 km a przez tereny Okręgu płynie na
odcinku około 28 km, stanowiąc granice między jego zachodnią i centralną częścią
a częścią wschodnią, znaną także jako Zagłębie Dąbrowskie (ryc. 1).
Głębokie podłoże zlewni budują utwory paleozoiczne, głównie karbońskie. Są to
naprzemianległe warstwy piaszczyste i ilaste, zawierające bogate złoża węgla kamiennego. Na utworach paleozoicznych występują skały mezozoiczne reprezentowane głównie przez kruszconośne utwory dolomityczno-wapienne dolnego i środkowego triasu. Zalegające w utworach karbońskich złoża węgla kamiennego były
eksploatowane do końca XX w., a rudy cynku i ołowiu z mezozoicznych złóż – do
początku lat 90. XX w.
Zagospodarowanie doliny
Historia zagospodarowania doliny Brynicy sięga wieków XVI i XVII, kiedy to na
skutek intensyfikacji wydobycia i przeróbki galeny budowano na szeroką skalę urządzenia do ich płukania. Jednocześnie, aż do końca XIX w. w dolinie lokowano liczne
stawy hodowlane a na podpiętrzeniach i jazach budowano koła wodne do poruszania
urządzeń kuźnic, młynów i tartaków. Warunki geologiczne i rzeźba obszaru nie pozwalały na lokowanie zabudowy miejsko-przemysłowej wzdłuż koryta Brynicy oraz
na zboczach jej doliny. Dolina tej rzeki została bowiem ukształtowana w obrębie
silnie skrasowiałych wapieni i dolomitów triasowych. Jej dno było płaskie i podmokłe, a zbocza strome z wyraźnie zaznaczoną krawędzią Płaskowyżu Katowickiego.
W tamtych czasach osady budowano zwykle na lekko pofalowanych terenach płaskowyżu, a granicą zabudowy była krawędź doliny Brynicy.
Na przełomie wieków XVIII i XIX zmieniły się warunki polityczne tego regionu,
a na rzece Brynicy ustanowiono granicę między terytoriami zaboru pruskiego i rosyj-

51

skiego. Taka sytuacja wymuszała również konieczność „odsunięcia” zabudowy od
doliny rzeki. Istotne znaczenie w gospodarowaniu terenami doliny miała również
płytka eksploatacja rud cynku i ołowiu. Była ona prowadzona na szeroką skalę
w obrębie Niecki Bytomskiej, od Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich aż po Siemianowice Śląskie i Czeladź. Granicą zasięgu eksploatacji była dolina Brynicy. Skutki
tej działalności odegrały istotną rolę w kształtowaniu rzeźby doliny, bowiem obniżanie terenu nad wyrobiskami górniczymi miało głównie formę głębokich lejów zapadliskowych, nie zaś „ugięcia” terenu, jak w nieckach osiadania.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
1 – rzeki i zbiorniki wodne, 2 – poligony badawcze

Urbanizacja i uprzemysłowienie GOP, w tym opisywanej części zlewni Brynicy,
spowodowały znaczne zmiany warunków obiegu wody. Zmiana użytkowania terenu
(usunięcie zbiorowisk leśnych, łąkowych i upraw rolnych na korzyść zwartej zabudowy miejsko-przemysłowej) znacznie ograniczyła transpirację, intercepcję oraz
infiltrację wód opadowych, a wyraźnie zwiększyła spływ powierzchniowy. O warunkach zasilania i drenażu wód podziemnych decyduje obecnie nie tylko urbanizacja
i uprzemysłowienie, ale również eksploatacja górnicza. Skutkiem wydobycia węgla
oraz rud cynku i ołowiu jest lej depresji, który obejmuje cały obszar zlewni Brynicy
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w obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obniżenie poziomu zalegania
wód gruntowych spowodowało zmianę charakteru więzi hydraulicznej rzeki 
z drenującego na infiltrujący. Z koryta Brynicy uciekały znaczne ilości wody w osuszony górotwór, co powodowało niekontrolowany dopływ do wyrobisk górniczych.
Z badań prowadzonych w latach 30. XX w. wynika, że na odcinku od Piekar Śląskich do Milowic (długość ok. 21 km) notowano ucieczki wody z koryta Brynicy od
35 dm3∙s-1∙km–2 przy stanach niskich, do 75 dm3∙s–1∙km–2 przy stanach wysokich
(Rosłoński 1931, 1932). W latach 50. ucieczki wody z koryta Brynicy wzrosły nawet
do 50% objętości jej niskich i średnich przepływów (Kotlicki 1964). Proces ten był
szczególnie groźny, bowiem przepływy rzeki znacznie wzrosły na skutek odprowadzania do rzeki wód dołowych z kopalń oraz ścieków komunalnych i przemysłowych
(Czaja 1985, 1997). Aby wyeliminować zagrożenie wybudowano w latach 1951–
1954 wały przeciwpowodziowe i ujęto koryto Brynicy w kamienno-betonowy żłób.
Zagrożenie powodziowe
Położenie geograficzne oraz wysokość bezwzględna zlewni Brynicy kształtują
rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych i ich wielkość. Średnia roczna suma
opadów wynosi od 700 do 750 mm (Czaja i Radosz 1989). Maksymalne wezbrania
występują w porze roztopów (marzec, kwiecień), a drugorzędne – po opadach rozlewnych lub nawalnych – w czerwcu i lipcu (Czaja i Jankowski 1993).
Oceniając powodziowość badanego obszaru według kryterium Punzeta (1960),
który wiązał nasilenie wezbrania z prawdopodobieństwem wystąpienia jego kulminacji, obszar zlewni Brynicy można zaliczyć do terenów z przewagą wezbrań zwyczajnych oraz średnio-wielkich. Wezbrania wielkie, takie jak w latach 1960, 1970
i 2010 występują sporadycznie, a wezbrania katastrofalne do czasu wystąpienia powodzi w lipcu 1997 roku nie były notowane (Powódź w roku... 1967, Powódź
w lipcu... 1972, Powódź w sierpniu… 1975, Grela i in. 1999).
Działalność gospodarcza człowieka radykalnie zmieniła przyrodnicze uwarunkowania formowania się i przebiegu wezbrań powodziowych i podtapiania doliny Brynicy. Występujące jeszcze na początku XX w. naturalne podmokłości i podtopienia
terenu na skutek drenowania wód przez wyrobiska górnicze uległy niemal całkowitemu osuszeniu. Współczesne występowanie podtopień na tym obszarze związane
jest przede wszystkim z występowanie licznych zapadlisk i niecek z osiadania.
W pierwszej fazie tworzenia się niecki lub zapadliska powstają podtopienia i podmokłości, bowiem do pogłębiającej się formy wklęsłej napływają wody ze spływu powierzchniowego lub wody gruntowe. Jeżeli proces osiadania postępuje nadal, dna
niecek zostają wypełnione wodą i tworzą się stałe lub okresowe zbiorniki wodne.
Poza podtopieniami związanymi z zapadaniem i osiadaniem terenu, na obszarze
doliny Brynicy występuje zagrożenie powodziowe związane z utrudnieniem spływu
wód powierzchniowych do koryta Brynicy. Wybudowanie wałów przeciwpowodziowych na obszarze intensywnych osiadań terenu powodowało konieczność podnoszenia wałów. Działalność ta w konsekwencji prowadzi do podnoszenia się stanów
wody w rzece, znacznie powyżej dna doliny. Szczególne zagrożenie powodziowe
stwarza powstawanie zapadlisk w obrębie międzywala i koryta Brynicy.
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Ryc. 2. Poligony badawcze w dolinie Brynicy w strefach niecek osiadania (poligony 6–9)
1 – koryto Brynicy, 2 – bystrza, 3 – rozlewisko, 4 – strefy potencjalnego zalania doliny
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W rozległych i głębokich nieckach powstają zalewiska, które niekiedy sięgają aż do
korony wałów. Niecki wypełniane są rumowiskiem rzecznym, podnosząc lustro
wody w cieku nawet 1012 m wyżej niż dno doliny. Ruchy górotworu niszczą często
szczelną zabudowę koryta oraz wały przeciwpowodziowe, powodując ucieczkę wody
z rzeki i podtopienie doliny.
Tworzące się wzdłuż obwałowań Brynicy zalewiska są szczególnie groźne w
czasie występowania opadów. Aby chronić przed podtopieniem zabudowę mieszkalną i infrastrukturę techniczną, zasięg zalewisk jest zmniejszany przez odpompowanie
wody do rzeki. Zasięg obszaru podtopionego ulega wielokrotnemu zwiększeniu po
wystąpieniu nawalnych lub długotrwałych opadów. O skali zagrożenia podtopieniami świadczy wielkość obszaru zalanego w czasie powodzi w lipcu 1997 roku. Niemal na całej długości doliny, zasięg podtopienia był większy niż teoretyczny zasięg
zalania doliny Brynicy wodami o prawdopodobieństwie przekroczenia 0,1%.
Strefy zagrożenia powodziowego
W celu wyznaczenia stref występowania podtopień związanych z procesami zapadania i osiadania terenu w dolinie Brynicy, przeprowadzono szczegółowe badania
terenowe, polegające na:
 sondowaniu rozlewisk w strefie międzywala w celu określenia wypełnienia
niecek przez osady ilaste i miał węglowy,
 sporządzeniu geodezyjnych przekrojów poprzecznych doliny w strefach osiadania i zapadania terenu,
 określeniu wielkości (powierzchni) podtapianych niecek i zapadlisk.
W trakcie badań terenowych wyznaczono 9 poligonów badawczych, w obrębie
których stwierdzono występowanie niecek i zapadlisk w dolinie oraz bystrzy i rozlewisk w strefie międzywala (ryc. 1, 2).
Wyznaczone poligony obejmowały około 90% długości koryta Brynicy
w obrębie GOP. Znaczna większość niecek i zapadlisk istniejąca między krawędzią
doliny a wałami Brynicy ma głębokość w granicach 24 m poniżej poziomu wód
niskich w korycie, a powierzchnie podtapianych niecek zajmują od 1 do 3 ha. Jedynie cztery niecki występujące w obrębie poligonu 8 zajmują powierzchnię ok. 11 ha
i osiągają głębokość 36 m (ryc. 2, 3).
Spektakularnym przykładem deformacji powierzchni terenu w dolinie Brynicy są
dwie rozległe i bardzo głębokie niecki z osiadania z licznymi lejami zapadliskowymi.
Pierwsza z nich powstała w rejonie ujścia potoku Jaworznik do Brynicy (ryc. 4).
W latach 70. XX w. nad wyrobiskami górniczymi Kopalni „Saturn” utworzyła
się rozległa niecka osiadania o długości około 2,0 km, szerokości 0,6 km i średniej
głębokości 68 m. W obrębie niecki występują liczne leje zapadliskowe, o głębokościach dochodzących do 1215 m i średnicy 100150 m, tworzące się w silnie skrasowiałych dolomitach triasowych. W strefie międzywala powstało rozlewisko
o długości ponad 1,2 km. Obejmuje ono również dolinę potoku Jaworznik na długości około 0,4 km. Na północnym i południowym obrzeżeniu niecki koryto Brynicy
ma szerokość 5 m, a w centralnej części rozlewiska 3035 m. Powstanie tak głębokiej niecki spowodowało konieczność wybudowania wałów przeciwpowodziowych
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chroniących dolinę przed zalaniem wodami Brynicy, nawet w okresie niskich stanów
wody. Obwałowania te mają ponad 12 m wysokości przy przeciętnej wysokości
wałów Brynicy 34 m. Jednocześnie dno koryta rzeki zostało w obrębie niecki zasypane głównie miałem węglowym, którego miąższość w korycie osi osiąga 34 m
(ryc. 5). Opisane niecki o powierzchni około 0,5 km 2, są zalewanej w czasie roztopów oraz intensywnych opadów deszczu.

Ryc. 3. Poligony badawcze w dolinie Brynicy w strefach niecek osiadania (poligony 3–4)
1 – koryto Brynicy, 2 – bystrza, 3 – rozlewisko w międzywalu, 4 – strefy potencjalnego zalania
doliny, 5 – stare koryto Brynicy, 6 – przekroje poprzeczne
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Ryc. 4. Przekroje poprzeczne przez dolinę Brynicy (poligon 3)

Ryc. 5. Przekroje poprzeczne koryta Brynicy i strefy międzywala (poligon 3)

W bezpośrednim sąsiedztwie opisanego zapadliska, ok. 1,2 km w dół biegu Brynicy,
powstała druga rozległa niecka. Jej długość wynosi 1,3 km i szerokości 0,3 km
a głębokość nie przekracza 4 m. Powstała forma ma specyficzny charakter. Wykazuje większe nachylenie i krótsze zasięgi wzdłuż południowych prawobrzeżnych obwałowań Brynicy (Szwarc 2013). Kształt i usytuowanie tej formy w stosunku do koryta
i zbocza doliny Brynicy spowodowały podniesienie koryta i spiętrzenie wód rzeki
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w strefie międzywala, dochodzące niemal do korony wałów. Taka sytuacja spowodowała duże zagrożenie powodziowe, toteż w latach 19951996 wykonano przełożenie koryta rzeki  stare, wypiętrzone nawet o 3 m wyżej niż koryto współczesne,
zasypano na początku pierwszej dekady XXI w. (ryc. 4).
Podsumowanie i wnioski
Intensywna działalność górnicza prowadzona w środkowej i południowej części
zlewni Brynicy spowodowała duże zmiany ukształtowania powierzchni terenu
w dolinie oraz charakteru koryta rzeki. Skutkiem wgłębnej eksploatacji rud cynku
i ołowiu oraz węgla kamiennego są głębokie leje zapadliskowe i rozległe niecki osiadania. Efekty tej działalności wymuszały konieczność uszczelniania koryta rzeki
i budowy wysokich wałów przeciwpowodziowych. W konsekwencji doprowadziło to
do zmiany naturalnego charakteru koryta rzeki oraz skrócenia jego długości.
Z przeprowadzonych badań wynika, że:
 na badanym 22 km odcinku doliny Brynicy powstało 11 rozległych niecek
osiadania oraz kilka lejów zapadliskowych,
 powstałe w obrębie międzywala niecki tworzą sekwencje: bystrze  rozlewisko  bystrze,
 w zależności od wielkości niecek powstałe bystrza mają od 0,1 do 0,6 km
długości natomiast niecki od 0,5 do 1,5 km długości,
 szerokość uregulowanego koryta Brynicy na odcinkach doliny nie objętych
osiadaniami wynosi 5 m, w strefach rozlewisk zaś 3035 m.
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO
W ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA POZNANIA
SPATIAL DIFFERENTIATION OF SURFACE RUNOFF IN URBANISED CATCHMENTS
ON THE EXAMPLE OF POZNAN
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Streszczenie: W pracy przeprowadzono analizę aktywności hydrologicznej zlewni dopływów
rzeki Warty oraz jej przyrzeczy, zlokalizowanych w granicach lewobrzeżnej części miasta
Poznania, w formowaniu spływu powierzchniowego w wieloleciu 1961–2000. W ocenie warunków spływu powierzchniowego zastosowano model hydrologiczny WetSpassy uwzględniający cechy klimatyczne i hydrologiczne oraz parametry ośrodka glebowego, topografii i typu
użytkowania terenu. W wyniku symulacji uzyskano przestrzenny rozkład średnich rocznych
i półrocznych wartości spływu powierzchniowego w relacji do opadów atmosferycznych,
infiltracji efektywnej wód opadowych i ewapotranspiracji rzeczywistej. Udział spływu powierzchniowego w strukturze bilansu wodnego zlewni miejskich kształtuje się w latach 1961–
2000 na poziomie 10%, a w zlewniach o wysokim udziale powierzchni zurbanizowanej
w granicach 13–18%. Wartości te są wyższe w porównaniu do zlewni dopływów Warty położonych poza miastem. W zlewniach zurbanizowanych wykazano zróżnicowanie średnich
rocznych wartości spływu powierzchniowego. Najwyższy spływ powierzchniowy (> 150–200
mm) generują zlewnie o stopniu zurbanizowania 40–60%, w których duża zwartość zabudowy
może przyczynić się do wzrostu ryzyka występowania podtopień w miejscach akumulacji
spływu wód.
Słowa kluczowe: spływ powierzchniowy, zlewnia, urbanizacja, analiza przestrzenna, Poznań
Summary: On the example of the Warta’s tributaries and its direct drainage areas, located
within the limits of the left-bank side of Poznan, there was conducted an analysis of their
hydrological activity in the formation of surface runoff under average hydrometeorological
conditions determined for the period 1961–2000. The selected units vary with respect to the
degree of urbanisation and active surface structure. In the evaluation of the surface runoff
conditions was used a WetSpass hydrological model which included interrelations between the
groups of climatic and hydrological factors as well as the parameters of the soil medium,
topography and land use type. As a result of simulations there was obtained a spatial distribution of mean annual and semi-annual surface runoff values in relation to precipitation, effective infiltration of precipitation and actual evapotranspiration. The surface runoff ratio in the
water balance structure of the Poznan urban zone catchment for the period 1961–2000 is 10%,
and in catchments with high urbanised surface presence within 13–18%, which is a higher
value in comparison to the catchments of the Warta’s tributaries located outside of the Poznan,
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where it is at 5–6%. In urbanised catchments there was also shown a variation in the mean
annual surface runoff values. The highest surface runoff (> 150–200 mm) are generated by
catchments with the urbanisation levels of 40–60%, in which the highly compact land development profile may contribute to an increased risk of inundation occurrences in accumulated
water runoff locations.
Key words: surface runoff, catchment, urbanization, spatial analysis, Poznań

Wprowadzenie
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej jest zjawiskiem wielowymiarowym, które powoduje przekształcenie i fragmentację krajobrazu, czego efektem jest zmiana
struktury powierzchni czynnej zlewni wpływającej na przebieg procesów hydrologicznych. Proces urbanizacji przejawia się między innymi przyrostem zwartej zabudowy oraz powierzchni nieprzepuszczalnych, co prowadzi do obniżenia stabilności
obszarowej zlewni oraz zaburzenia relacji między składowymi bilansu wodnego
(Kibler 1982, Jankowski 1986, Czaja 1999, Cheng i Wang 2002, Jokiel 2002, Akan
i Houghtalen 2003, Gutry-Korycka 2007, Ciupa 2009, Haase 2009, Michalczyk
2012, Graf 2012). Formujący się w miastach spływ powierzchniowy, jako efekt intensywnych opadów deszczu, odprowadzany jest najczęściej systemami kanalizacji
burzowej do wód powierzchniowych lub zbiorników retencyjnych (detencyjnych),
które są elementem miast o zrównoważonej gospodarce wodami opadowymi (Russo
i in. 2005, Słyś i Stec 2008, Barszcz 2009).
W badaniach odpływu wód w systemach miejskich wskazuje się na wieloaspektowość i wielokierunkowość zagadnień jego kształtowania, które dotyczą między
innymi: oceny predyspozycji środowiska miejskiego i szacowania potencjalnego
spływu powierzchniowego w funkcji współczynnika odpływu, estymacji opadu efektywnego czy wyznaczenia obszarów czynnych jako stref źródłowych dla spływu
powierzchniowego (Nowicka i Soczyńska 1991, Weng 2001, Gutry-Korycka 2003,
Szymczak, Szelenbaum 2003). W modelach hydrologicznych symulacje procesów
prowadzi się, w zależności od ich skali, w układzie: zlewni, jednostki obliczeniowej
HRU (Hydrologic Response Units), powierzchni czynnej, geoekosystemu czy hydrotopu, które stanowią efekt agregacji oddziaływań klimatu, asocjacji geologicznoglebowo-topograficznej, typu wegetacji i użytkowania terenu (Brun i Band 2000, Lee
i Heaney 2003, Band i in. 2005). Każdej asocjacji przypisywany jest dominujący
proces hydrologiczny, którego dynamika jest kontrolowana i modyfikowana poprzez
zmiany parametrów i typ użytkowania terenu. Koncepcje te są stosowane w modelach hydrologicznych o parametrach przestrzennie rozłożonych, zintegrowanych
z GIS, jak np.: SWAT, WetSpass czy WetSpa, które symulują wymianę wody i energii między różnymi ośrodkami w systemie zlewni (Batelaan i De Smedt 2001,
Neitsch i in., 2001, Kajewski 2004, Pokojska 2004, Choromański i Michałowski
2011, Piniewski i Okruszko 2011, Graf 2012, Graf i Kajewski 2013).
Cel i obszar badań
Przebieg i dynamika procesów hydrologicznych zachodzących w zlewni są uzależnione od jej właściwości fizycznogeograficznych oraz wpływu czynników antro-
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pogenicznych, wśród których istotne są zmiany zagospodarowania terenu. Analizę
aktywności hydrologicznej, w formowaniu spływu powierzchniowego w przeciętnych warunkach hydrometeorologicznych dla okresu 1961–2000, przeprowadzono
na przykładzie zlewni położonych w lewobrzeżnej części miasta Poznania (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja zlewni w lewobrzeżnej części Poznania na tle struktury użytkowania terenu
1 – teren przemysłowy, 2 – infrastruktura techniczna, 3 – port lotniczy,
4 – teren zabudowany, 5 – grunt orny, 6 – łąka, 7 – las liściasty, 8 – las iglasty, 9 – las mieszany, 10 – woda powierzchniowa, 11 – teren zielony (wg kodyfikacji modelu WetSpass)
Numery na mapie odpowiadają nazwom zlewni: 1 – Warta od Kanału Mosińskiego do Wirynki,
2 – Wirynka, 3 – Warta od Kopli do Potoku Junikowskiego, 4 – Potok Junikowski, 5 – Warta od Potoku
Junikowskiego do Bogdanki, 6 – Bogdanka, 7 – Warta od Koźlanki do Różanego Potoku, 8 – Różany Potok,
9 – Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Łysego Młyna, 10 – Dopływ z Łysego Młyna

Obszar ten odwadniany jest przez dopływy rzeki Warty (Wirynka, Potok Junikowski, Bogdanka, Różany Potok, Dopływ z Łysego Młyna). Znajdują się tu również
jej przyrzecza na odcinku między ujściem Wirynki i Dopływem z Łysego Młyna.
Wytypowane jednostki różnicuje stopień zurbanizowania i struktura powierzchni
czynnej, które zaliczono do głównych determinant rozkładu przestrzennego spływu
powierzchniowego (tab. 1). Wykorzystując model hydrologiczny WetSpass o rastrowej strukturze danych, określono strukturę bilansu wodnego zlewni oraz udział
w niej spływu powierzchniowego. Przeprowadzono symulacje rozkładu przestrzennego jego wartości średnich rocznych i półrocznych w relacji do wielkości opadów
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atmosferycznych, infiltracji efektywnej wód opadowych i ewapotranspiracji rzeczywistej. Analiza przestrzenna predyspozycji jednostek do przebiegu podstawowych
procesów hydrologicznych miała na celu wskazanie terenów z tendencją do wzrostu
i akumulacji powierzchniowego spływu wód, co ma istotne znaczenie w ocenie stopnia zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień.
Teren badań, obejmujący lewobrzeżną część Poznania, znajduje się w środkowej
części Niziny Wielkopolskiej w zasięgu Wysoczyny Poznańskiej i Poznańskiego
Przełomu Warty, które są efektem głównie morfogenezy plejstoceńskiej, związanej
z fazą poznańską i leszczyńską zlodowacenia wisły oraz holoceńskiej (Graf 2012).
Otoczenie dla miasta Poznania stanowią tu wysoczyzny morenowe, płaskie i faliste
(równiny: Szamotulska i Poznańska), strefa pagórków moreny czołowej fazy poznańskiej zlodowacenia wisły o deniwelacjach 5–30 m, rozprzestrzeniająca się
w kierunku doliny Warty (Pagórki Poznańskie) oraz powierzchnie sandrów: ławickiego, Suchego Lasu i naramowickiego, występujące na przedpolu strefy czołowomorenowej Równiny Poznańskiej.
Tab. 1. Wybrane charakterystyki fizjograficzne zlewni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Użytkowanie terenu [%]*
Powierzchnia
Grunty
zabudowana
Lasy
orne
i zurbanizowana**

Rzędna terenu
[m n.p.m.]
Hmin; Hmax
(Hśr)

Spadek terenu
[stopnie]
Iśr; Imax

70,1

55,5; 122,9
(80,2)

1,4; 10,4

10,3

38,6

49,7

0,5

101,1

56,1; 120,0
(85,3)

0,7; 8,1

4,7

78,2

14,8

2,3

5,3

54,6; 76,2
(62,7)

1,4; 4,7

25,9

44,7

12,9

16,5

54,6

56,9; 101,7
(82,1)

0,7; 3,1

40,7

34,2

9,0

14,5

40,7

52,6; 90,9
(71,8)

1,0; 5,4

62,2

13,4

1,7

22,7

53,6

58,6; 139,3
(90,2)

1,2; 5,2

47,3

22,4

18,3

10,0

7,8

51,6; 102,0
(79,2)

1,2; 5,5

59,2

20,8

12,0

8,0

10,9

59,7; 139,6
(99,5)

2,0; 6,1

20,6

55,4

16,0

8,0

41,6

50,4; 132,6
(87,8)

2,1; 7,3

10,4

51,7

32,0

5,9

36,8

50,0; 145,7
(91,6)

1,8; 5,8

0,3

16,6

46,1

37,0

Numer
A
zlewni [km2]

Użytki
zielone

* bez uwzględnienia obszarów (powierzchni) wodnych
** zabudowa zwarta i rozproszona, tereny przemysłowe i komunikacyjne, infrastruktura techniczna,
obszary eksploatacji odkrywkowej
Numery zlewni odpowiadają nazwom podanym w objaśnieniach do ryc. 1.
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Równina Poznańska, w której granicach znajduje się Poznań, stanowi najbardziej
zurbanizowany fragment wysoczyzny morenowej (ryc. 1). Współcześnie miasto
stanowi efekt różnorodnych uwarunkowań procesu rozwoju i antropogenicznych
przekształceń krajobrazu, które rozpoczęły się na większą skalę na początku XX w.,
w momencie uzyskania miana miasta otwartego, a nasiliły się szczególnie w ostatnim
jego dziesięcioleciu (Kaniecki 1993, Graf 1995). Znalazło to wyraz w specyficznej
strukturze zagospodarowania i użytkowania terenu miasta z przypisaną funkcją hydrologiczną. W ocenie przestrzennego zróżnicowania spływu powierzchniowego
w zlewniach zurbanizowanych uwzględniono grupę czynników klimatycznych
i hydrologicznych oraz atrybutów powierzchni czynnej, opisujących jej cechy i stopień heterogeniczności, których kompilacja wpływa na przebieg i dynamikę procesów w miejskim cyklu hydrologicznym.
Metody badań i materiał źródłowy
W ocenie warunków kształtowania się spływu powierzchniowego w zlewniach
zastosowano model hydrologiczny WetSpass, który w estymacji przestrzennej składowych bilansu wodnego wykorzystuje zależności między grupą cech klimatycznych
i hydrologicznych oraz parametrów ośrodka glebowego, topografii i typu użytkowania terenu (Batelaan i De Smedt 2001). Model integruje różne grupy danych GIS,
opracowane w formacie rastrowym, przechowując informacje przestrzenne w warstwach i tablicach atrybutów. W przyjętym schemacie, model zlewni stanowi zbiór
komórek rastrowych (bilansowych) o wymiarze xy = 0,0625 km2, z przypisanym
typem i funkcją powierzchni referencyjnej. Odpływ powierzchniowy symulowany
jest w modelu WetSpass w dwóch etapach: w pierwszym, jako wielkość potencjalna
w funkcji współczynnika spływu powierzchniowy, który zależy od rodzaju roślinności, tekstury gleby, nachylenia i głębokości wód podziemnych, natomiast w drugim
etapie, odnosząc wielkość spływu do stref zasilania obszarowego, uwzględnia się
relację między opadem atmosferycznym i pojemnością infiltracyjną gleb.
Symulacje składowych bilansu wodnego w modelu WetSpass przeprowadzano
w ujęciu rocznym i sezonowym (półrocze zimowe i letnie) dla okresu wielolecia
1961–2000, wykorzystując standardowe dane hydrometeorologiczne IMGW–PIB,
które stanowiły: suma opadów atmosferycznych, temperatura powietrza, prędkość
wiatru, ewapotranspiracja potencjalna i stany wód podziemnych. Bazę zmiennych
diagnostycznych opracowano w formacie cyfrowym z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu oraz baz danych tematycznych GIS: hydrograficznej, hydrogeologicznej, geologiczno-glebowej oraz bazy pokrycia i użytkowania terenu CORINE
Land Cover (CLC 2000). Z uwagi na założenia metodyczne modelu w zakresie kodowania informacji ilościowej i opisowej, zastosowano procedury klasyfikacji i reklasyfikacji, związane z łączeniem lub rozdzielaniem grup danych źródłowych
i przyporządkowaniem ich do bazy WetSpass. Opis kryteriów wyboru materiałów
źródłowych i opracowania danych przestrzennych do modelu WetSpass, przedstawili
między innymi: Batelaan i De Smedt (2001), Kajewski (2004), Pokojska (2004)
i Graf (2012).
Dane wejściowe do badań symulacyjnych bilansu wodnego stanowiły modele
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(mapy) rastrowe parametrów hydrologiczno-meteorologicznych oraz rzędnych
i spadków terenu, typów jego użytkowania, gleb i głębokości do wód podziemnych
(ryc.1). W wyniku symulacji przeprowadzonych dla warunków przeciętnych w roku
i jego półroczach (1961–2000) uzyskano przestrzenny rozkład: infiltracji efektywnej
opadów atmosferycznych, spływu powierzchniowego i ewapotranspiracji rzeczywistej. Tendencję zmienności wielkości spływu powierzchniowego, jako wynik modelu
WetSpass, opisano w każdej sekwencji czasowej poprzez standardowe parametry
statystyczne, odnosząc interpretację do pojedynczych komórek rastrowych z przypisanymi cechami referencyjnymi i funkcją hydrologiczną.
Wyniki badań
Wykorzystując, opracowane dla zlewni, modele zmiennych diagnostycznych
przeprowadzono analizy ich rozkładu przestrzennego, a następnie identyfikowano,
według przyjętego algorytmu, strefy o określonym stopniu aktywności hydrologicznej w zakresie formowania bilansu wodnego. Badane jednostki cechują się zróżnicowanym wskaźnikiem zabudowy i zurbanizowania, który w zlewniach dopływów
Warty kształtuje się w od 0,3% (Dopływ z Łysego Młyna na peryferiach Poznania)
do 47,3% (Bogdanka), natomiast w przyrzeczach Warty w granicach 10,3–62,2%
(tab. 1). Charakterystyczny dla zlewni miejskich jest również typ asocjacji geologiczno-glebowo-topograficznej, wyznaczony przez oddziaływanie czynników naturalnych i antropoge-nicznych. W południowej części Systemu Poznańskiego Przełomu Warty (zlewnie podmiejskie) dominują utwory piaszczyste i piaszczysto-gliniaste
przechodzące w gliny pylasto-ilaste, które mają największy udział w zlewniach centralnej części miasta, natomiast w północnej, peryferyjnej części Poznania przewagę
w strukturze posiadają utwory piaszczyste. Wyznacznikiem powierzchni czynnej
zlewni jest także spadek terenu, który w analizowanych zlewniach różnicuje się od
0,7° – Wirynka i Potok Junikowski do 2,1° – przyrzecza Warty (tab. 1). Wyższe
spadki terenu rejestrowane są w północnej części obszaru badań, w zlewniach Różanego Potoku i Dopływu z Łysego Młyna. System Poznańskiego Przełomu Warty
cechuje się strefową zmiennością powierzchni czynnych hydrologicznie, których
wyznacznikiem są zmiany typu użytkowania terenu, od dominacji gruntów ornych na
południu systemu, poprzez tereny zantropogenizowane w części centralnej, po tereny
zalesione na północy (ryc. 1). Struktura zlewni miejskich zdominowana została przez
tereny zabudowane i zurbanizowane na gruntach o zróżnicowanej przepuszczalności
i głębokości wód podziemnych oraz umiarkowanie małym spadku terenu.
Lokalizacja Poznania w dorzeczu środkowej Warty wpływa niekorzystnie na
strukturę bilansu wodnego, którego wyznacznikami są: niskie opady atmosferyczne
i odpływ oraz wysokie parowanie (tab. 2). W analizowanym wieloleciu 1961–2000
średni roczny opad w badanych zlewniach kształtuje się w od 528 mm do 543 mm.
Najniższym potencjałem zasilania cechują się zlewnie Bogdanki i Potoku Junikowskiego (528–530 mm), natomiast nieco wyższy opad (535–543 mm) rejestrowany
jest w północnej części Poznania. Obecność wyraźnych układów dolinnych Warty
oraz jej dopływów generuje straty wód związane ze wzrostem natężenia ewapotranspiracji, co widoczne jest szczególnie w bilansie wodnym opracowanym dla półrocza
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letniego (tab. 2), w którym proces infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych nie
zachodzi lub też ulega silnej redukcji. W półroczu zimowym relacje między składowymi zmieniają się na korzyść infiltracji efektywnej drogą redukcji ewapotranspiracji, miejscami ponad 50% w stosunku rocznym, i spływu powierzchniowego.
Udział spływu powierzchniowego w strukturze bilansu wodnego zlewni miejskich Poznania wynosi w wieloleciu 1961–2000 ok. 10%, a w zlewniach o wysokim
wskaźniku powierzchni zabudowanej (np. Bogdanka, Potok Junikowski) w granicach
13–18%. Są to wartości wyższe w porównaniu do zlewni zlokalizowanych na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej, poza strefą miasta Poznania, w których udział spływu
powierzchniowego w przeciętnym bilansie wodnym wynosi 5–6% (Graf 2012). Analiza rozkładu przestrzennego średnich rocznych wartości spływu powierzchniowego,
przypisanych do pojedynczej komórki bilansowej w modelach rastrowych, wykazała
ich zróżnicowanie w granicach 0,95–253 mm oraz mniejszy zakres zmienności
w półroczu: zimowym – o rozstępie 145 mm, letnim – 148 mm (tab. 3).
W projekcjach rocznych zaznacza się w zlewniach miejskich rozkład dwumodalny, przewaga stref z wielkością spływu powierzchniowego w granicach 50 mm oraz
powyżej 100 mm, które w przypadku zlewni Bogdanki i Potoku Junikowskiego zajmują około 30–40% powierzchni. W zlewniach podmiejskich (Dopływ z Łysego
Młyna, Wirynka) dominują powierzchnie generujące spływ powierzchniowy w zakresie do 10 mm (ryc. 2). W warunkach przeciętnych z wielolecia 1961–2000 ok.
81% powierzchni regionu Wysoczyzny Poznańskiej jest predysponowana do generowania spływu powierzchniowego w granicach do 50 mm (xy = 0,0625 km2), natomiast rzadko identyfikuje się strefy, w których spływ osiąga wartości powyżej 150
mm (Graf 2012).
Tab. 2. Składowe bilansu wodnego zlewni dla roku oraz półroczy zimowego i letniego – wyniki
modelu WetSpass (1961–2000)

Numer
zlewni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rok
P
533
531
532
528
530
529
535
536
543
542

IE
85
85
54
59
37
59
59
92
94
120

Hp
28
27
87
78
95
69
83
43
32
11

Składowe bilansu wodnego [mm]
Półrocze zimowe
ET
P
IE
Hp ET
P
422 208 124
9
75 325
420 205 123
6
76 326
391 205
99
33 72 327
394 200
96
30 74 327
398 202
94
35 73 328
405 201 101 27 73 329
393 204
98
30 75 331
401 204 117 13 74 332
417 207 123
9
75 336
410 206 130
3
73 335

Półrocze letnie
IE
Hp
–38
18
–39
21
–45
54
–37
48
–57
60
–42
42
–40
52
–25
31
–29
23
–10
8

ET
347
344
318
320
325
332
318
326
342
337

P – opad atmosferyczny, IE – infiltracja efektywna, Hp – spływ powierzchniowy, ET – ewapotranspiracja
rzeczywista. Numery zlewni odpowiadają nazwom podanym w objaśnieniach do ryc. 1.

W półroczu zimowym w zlewniach zurbanizowanych przeważają strefy ze spływem powierzchniowym do 50 mm, natomiast poza terenem miejskim, najczęściej do
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10 mm. W omawianym sezonie rejestruje się najmniejszą dyspersję uzyskanych
wielkości spływu powierzchniowego (tab. 3). W półroczu letnim, w zlewniach Bogdanki i Potoku Junikowskiego jako dominujący wskazano rozkład dwumodalny, ze
spływem 50–100 mm oraz do 50 mm, a w pozostałych jednostkach, przewagę stref
ze spływem 10–20 mm. Na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej, w półroczu letnim
zwarty obszar tworzą strefy generujące spływ powierzchniowy do około 50 mm,
natomiast strefy o wartościach wyższych od przeciętnej wykazują duży stopień rozproszenia obszarowego (Graf 2012).
Tab. 3. Charakterystyki statystyczne rozkładu przestrzennego spływu powierzchniowego dla
roku oraz półroczy zimowego i letniego – wyniki modelu WetSpass (1961–2000).
2
Informacja odniesiona do komórki rastrowej xy = 0,0625 km .
Numer
zlewni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MIN
0,96
0,96
2,47
0,95
4,26
0,96
1,46
1,86
0,98
1,47

Rok [mm]
MAX
ŚR
141,5 27,9
141,3 27,2
141,3 87,2
206,2 77,9
157,6 94,7
250,7 68,9
251,8 82,8
142,8 43,3
253,5 31,7
253,6 11,0

σ
40,5
32,4
48,2
55,7
30,5
47,9
48,8
44,4
41,4
24,2

Półrocze zimowe [mm]
MIN MAX
ŚR
σ
0,15 135,1 9,49 19,9
0,15 49,6 6,13 12,3
0,56 58,2 32,9 19,1
0,15 127,2 30,0 27,0
0,28 71,2 34,7 14,5
0,15 125,7 26,5 23,2
0,22 104,1 30,3 20,0
0,21 48,7 12,8 16,5
0,15 104,8 9,24 16,6
0,21 104,8 2,75 9,23

Półrocze letnie [mm]
MIN MAX
ŚR
σ
0,00 92,3 18,4 24,1
0,81 102,5 21,1 20,5
1,91 92,6 54,3 30,7
0,00 106,4 47,9 33,0
3,99 93,0 59,9 16,7
0,00 147,2 42,3 28,3
0,97 147,6 52,4 29,3
1,64 94,1 30,5 28,3
0,83 148,7 22,5 25,5
0,98 148,7 8,31 15,5

MIN – najniższy średni spływ powierzchniowy, MAX – najwyższy średni spływ powierzchniowy, ŚR –
średni spływ powierzchniowy, σ – odchylenie standardowe. Numery zlewni odpowiadają nazwom podanym w objaśnieniach do ryc. 1.

Ryc. 2. Obszarowy rozkład średniej wielkości spływu powierzchniowego w modelach
2
rastrowych (xy = 0,0625 km ) dla roku oraz półroczy zimowego i letniego
– wyniki modelu WetSpass (1961–2000)
Numery zlewni odpowiadają nazwom podanym w objaśnieniach do ryc. 1.
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O rozkładzie przestrzennym spływu powierzchniowego w badanych zlewniach
decydował typ i predyspozycja ich powierzchni czynnej (referencyjnej) do generowania procesów hydrologicznych. Tendencję do jego wzrostu zarejestrowano na
terenach cechujących się wysokim wskaźnikiem zurbanizowania oraz na terenach
o słabej przepuszczalności gruntów i spadku powyżej 2°, lokujących się wzdłuż stref
wododziałowych.
Dyskusja wyników
Uzyskany w wyniku symulacji w modelu WetSpass obszarowy bilans wodny jest
typowy dla zlewni reprezentujących antropogeniczne warunki obiegu wody. Wyniki
potwierdziły dużą aktywność zlewni miejskich w modyfikacji warunków odpływu,
szczególnie w zakresie generowania wyższego spływu powierzchniowego kosztem
infiltracji opadów atmosferycznych. Zlewnie o wskaźniku zurbanizowania 40–60%,
przy określonym stanie hydrodynamicznym systemu i relacjach przestrzennych między cechami środowiskowymi, generują wysokie (powyżej 100 mm) w stosunku do
przeciętnych wartości spływu powierzchniowego, co lokalnie może przyczynić się
do wzrostu ryzyka występowania podtopień w miejscach akumulacji spływu wód
(ryc. 3). Związek między wielkością spływu powierzchniowego i stopniem zabudowy zlewni zurbanizowanych miasta Poznania widoczny jest przede wszystkim
w bilansie wodnym opracowanym dla warunków przeciętnych w roku i półroczu
zimowym.
Analiza zależności wielkości spływu powierzchniowego od typu gleb przeprowadzona dla stref niezabudowanych, wykazała, że jest on kształtowany głównie na
terenach słabo przepuszczalnych gleb gliniastych, reprezentowanych przez glinę
pylastą, pylasto-ilastą i piaszczysto-pylastą. Na terenach użytkowanych rolniczo
i zalesionych spływ powierzchniowy w bilansie rocznym cechuje się znacznym zakresem zmienności i niską wartością średnią.

Ryc. 3. Aktywność zlewni miejskich Poznania w generowaniu rocznego spływu
powierzchniowego: A – poniżej 10 mm, B – powyżej 50 mm C – powyżej 100 mm
– wyniki modelu WtSpass (1961–2000)
Numery zlewni odpowiadają nazwom podanym w objaśnieniach do ryc. 1

Badania struktury obszarowego bilansu wodnego prowadzone w różnych warun-
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kach europejskich, potwierdziły, że około 55% spływu powstaje na powierzchniach
nieprzepuszczalnych, natomiast o wiele mniejszy udział mają gleby porośnięte
i odkryte (Brun i Band 2000, Batelaan i De Smedt 2001, Lee i Heaney 2003, Krebs i
in. 2013).
Współczynnik spływu powierzchniowego potencjalnie może osiągnąć największą
wartość na powierzchniach nieprzepuszczalnych lub gruntach gliniastych o spadku
do 5°. Zakłada się, że spływ powierzchniowy może zachodzić także na powierzchniach piaszczystych o różnym sposobie użytkowania i pokrycia terenu, np. dla piasków na gruntach ornych współczynnik spływu powierzchniowego jest szacowany
na około 0,35 do 0,4 przy spadku 5° (Batelaan 2006). W większości badanych zlewni
spadek terenu kształtuje się w granicach od 1° do powyżej 2,5°, zmniejsza się natomiast udział stref o coraz wyższym nachyleniu terenu, co ogranicza możliwość formowania procesów erozyjnych. Większe spadki terenu przypisane są do zboczy dolin
rzecznych: Bogdanki, Potoku Junikowskiego oraz teras dolinnych Warty, które generują wyższy spływ powierzchniowy (>100 mm). W regionie Wysoczyzny Poznańskiej tereny ze spadkiem do 3° stanowią aż 93% powierzchni i tylko 6% powierzchni
narażone jest na wystąpienie procesów erozyjnych o umiarkowanym nasileniu, a 1%
na wystąpienie nasilonych procesów erozyjnych (Graf 2012).
Zwiększający się stopień zurbanizowania przestrzeni miejskiej Poznania prowadzi do niszczenia naturalnych kierunków spływu wód oraz istotnych utrudnień
w komunikacji i funkcjonowaniu miasta. Szczególnie widoczne zmiany, związane
z niekontrolowanym wypieraniem funkcji przyrodniczej przez funkcję mieszkaniową, mają miejsce w sąsiedztwie dolin rzek: m.in. Bogdanki i Potoku Junikowskiego,
co jest efektem intensywnego rozwoju miasta i dynamicznych procesów urbanistycznych. Zabudowa wolno stojąca, zajmująca około 45,5% powierzchni, lokuje się najczęściej na peryferiach Poznania z dużą koncentracją terenów rolniczych i funkcji
przemysłowej oraz w sąsiedztwie klinów zieleni.
Analizy przestrzenne składowych bilansu wodnego zlewni zurbanizowanych
miasta Poznania (tab. 2) wykazały, zwłaszcza w jego części śródmiejskiej, niski
udział stref z dominacją procesu retencji i infiltracji wód opadowych, które kształtują
wielkość odpływu gruntowego oraz jego relacje z odpływem powierzchniowym.
W przypadku miasta, przyjmuje się, że około 90–100% opadów odprowadzanych
jest bezpośrednio do odbiorników, natomiast dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
prawie połowa opadów jest odprowadzana bezpośrednio do odbiornika, a pozostała
część kształtuje odpływ gruntowy (Marsh 2005, Nowicka 2002, Ciupa 2009, Haase
2009, Michalczyk 2012).
Uzyskany dla miasta Poznania rozkład składowych bilansu wodnego oraz stref
z dominującym procesem hydrologicznym nawiązuje do stanu jego zagospodarowania przestrzennego. Rejestrowane w granicach aglomeracji poznańskiej zjawisko
suburbanizacji powoduje ekspansję terenów zabudowanych i przekształconych antropogenicznie na przedmieścia, co może prowadzić do dalszych zakłóceń cyklu
hydrologicznego. Suburbanizacja, uznawana za rezultat migracji z dzielnic centralnych na przedmieścia, w aglomeracji poznańskiej jest zjawiskiem potwierdzonym
empirycznie, które rozwija się nierównomiernie z dominacją kierunku zachodniego
i północnego (Beim 2009).
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Podsumowanie
Uwzględniając specyfikę miasta Poznania, przeprowadzono analizę predyspozycji miejskich systemów zlewni determinujących przebieg procesów hydrologicznych.
Ocenie poddano właściwości i potencjał hydrologiczny zlewni o zróżnicowanym
wskaźniku zabudowy i zurbanizowania. Obok cech dominujących zidentyfikowano
również układy zmiennych diagnostycznych o niskiej frekwencji (akcesoryczne),
które kształtują się przy aktualnym stanie zagospodarowania i wskazywać mogą na
kierunki przekształceń struktury krajobrazu miejskiego i jego funkcji hydrologicznych. Uzyskane w modelu WetSpass wielkości spływu powierzchniowego, przypisane do powierzchni referencyjnych zlewni, stanowią wynik relacji przestrzennych
i wymiany informacji między różnymi ośrodkami uczestniczącymi w transferze wody i energii. Niekorzystne dla zachowania równowagi bilansu wodnego w systemie
miejskim są zarówno powierzchnie nieprzepuszczalne, generujące w przewadze
spływ powierzchniowy oraz dolinne strefy drenażowe, które mogą przyczynić się do
lokalnego wzrostu ewapotranspiracji. Miejska kanalizacja deszczowa przyspieszając
spływ wód opadowych do rzek, powoduje często wzrost zagrożenia powodziowego,
natomiast na terenach o małej zdolności infiltracyjnej jej działanie może ograniczyć
ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień. Do stabilizacji warunków obiegu wody
w zlewniach o wysokim wskaźniku zabudowy, np. poprzez spowolnienie przepływu
wód, przyczyniają się w szczególny sposób procesy retencji i infiltracji wód opadowych. Zastosowany w badaniach model WetSpass symuluje przestrzennie spływ
powierzchniowy przy jednoczesnej informacji o rozkładzie opadów atmosferycznych, infiltracji efektywnej i ewapotranspiracji, a jego kaskadowy schemat umożliwia kodowanie sekwencji zmian sezonowych, co ma istotne znaczenie w badaniach
prognostycznych. Ocena aktywności hydrologicznej terenów przekształconych antropogeniczne, ze wskazaniem funkcji kompensującej i regenerującej zasoby wodne,
jest jednym z elementów waloryzacji środowiska miejskiego, której wyniki wykorzystywane są w procesie planowania rozwoju przestrzennego obszarów zurbanizowanych oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
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WPŁYW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU NA JAKOŚĆ WODY
INFLUENCE OF WATER SUPPLY SYSTEM CONDITION ON TAP WATER QUALITY
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Streszczenie: W opracowaniu zestawiono wyniki badań dotyczące wpływu instalacji wodociągowej budynku na jakość wody konsumpcyjnej w kranach odbiorców. Wody pobrane do
analiz fizyczno-chemicznych pochodziły z 3 punktów miasta Lublina. Stabilizacja składu
fizyczno-chemicznego wód pobieranych z kranu następowała po wypuszczeniu minimum
piętnastu litrów wody. W większości badanych wskaźników ich wartości nie przekraczały
zawartości dopuszczalnych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z wyjątkiem przekroczenia wartości normatywnych Fe i Zn. Istotny wpływ na stężenie tych pierwiastków miał czas stagnacji wody w instalacji, im był dłuższy, tym wyższe notowane stężenia pierwiastków potencjalnie toksycznych dla zdrowia człowieka.
Słowa kluczowe: woda kranowa, metale, jakość wody, Lublin
Summary: The paper summarizes the results of determinations on the impact of the water
supply system of building on the drinking water quality in the consumers taps. Water collected
for physico-chemical analyses has come from three places in different districts of Lublin.
Stabilization of the physico-chemical properties of water samples collected from taps has been
followed by discharging of water at the rate of at least fifteen liters. Acceptable concentrations
of majority of investigated indices have not exceeded limits according the Ordinance of the
Minister of Health, with the exception of exceeding of normative values for Fe and Zn. Water
stagnation time in the supply system has had significant impact on the concentration of these
elements: the longer time the higher concentration of elements toxic for human health.
Key words: tap water, metals, water quality, Lublin

Wstęp
Własności fizyczne i chemiczne wody kranowej u odbiorców często odbiegają od
jakości wody w punktach jej poboru. Jest to spowodowane wtórnym zanieczyszczeniem w systemie dystrybucji, w którym mogą zachodzić procesy fizyczne, chemicz-
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ne oraz biologiczne zmieniające jakość wody. Istotnym zagadnieniem, z punktu
widzenia konsumenta, jest pogorszenie jakości wody w wyniku ługowania z instalacji wodociągowej budynków szkodliwych pierwiastków. Stopień zmiany jakości
wody zależy głównie od: materiałów tworzących elementy armatury do przesyłu
i poboru wody, ich korozji wywołanej agresywnością wody, czasu stagnacji i temperatury wody, braku stabilności chemicznej oraz biologicznej wody, sposobu dezynfekcji wody lub jej braku (Kowal 2003, Świderska-Bróż i Wolska 2006).
Skutkiem zachodzącego procesu ługowania jest przedostawanie się do wody wodociągowej związków, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego. Istotne znaczenie w ocenie możliwości wykorzystania wód do celów konsumpcyjnych mają normy dotyczące stężeń metali i metaloidów (Górski i Siepak 2011).
Dopuszczalną ich zawartość w wodach konsumpcyjnych normuje Rozporządzenie
Ministra Zdrowia (2007).
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian cech fizyczno-chemicznych wody
ujmowanej z kranu w wyniku jej stagnacji, w sieci instalacji wodociągowej na przykładzie wybranych budynków w Lublinie.
Charakterystyka miejsc poboru wody
Komunalne ujęcia wody na terenie Lublina wykorzystują wody podziemne dorzecza Bystrzycy. Główny użytkowy zbiornik wodonośny na tym obszarze stanowi
poziom górnokredowy, lokalnie paleoceński i czwartorzędowy (Michalczyk i in.
1997, Pietruszka i in. 2002). Tworzą one jednolity hydraulicznie system, powiązany
z wodami powierzchniowymi. Pod względem zasobowym najważniejszą rolę mają
wody krążące w spękanych litych skałach typu opoki, wapienia oraz margla. Dyslokacje oraz strefy rozluźnienia górotworu wpływają korzystnie na warunki zawodnienia i odnawialności wodonośca. Studnie wiercone ujmują wodę w rejonie Lublina
z głębokości od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Zasilanie wód podziemnych odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych, które w strefie aeracji przesączają się
przez niewielkiej miąższości pokrywę czwartorzędową, głównie lessy, utwory lessopodobne i piaszczyste. Słaba izolacja wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP) wpływa na jego dużą podatność na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Mimo to jakość wód ujmowanych systemem studni wierconych
była dotychczas dobra lub bardzo dobra, wykorzystanie ich wymagało jedynie prostego uzdatniania (Majewski 1997, Pietruszka i in. 2002, Czerwińska-Tomczyk i in.
2007, Chmiel i in. 2012). Stwierdzane lokalne zanieczyszczenia na terenie Lublina
wynikało z niewłaściwego składowania odpadów przemysłowych (Meszczyński
1997, Pietruszka i in. 2002).
Miasto Lublin zaopatrywane jest w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Łączna liczba studni wierconych wykorzystywanych do
poboru wody wynosi 66. Tworzą one system 9 ujęć: Dziesiąta, Sławinek, Wrotków,
Piastowskie, Centralna, Dąbrowa, Bursaki, Prawiedniki, Wilczopole, które wprowadzają wodę do sieci miejskiej. Wody podziemne w rejonie Lublina są intensywnie
eksploatowane co powoduje tworzenie się leja depresyjnego. Przy wysokich stanach
wody w roku 2010, jego powierzchnia wynosiła 112 km2.
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Metodyka badań
Do badań wpływu instalacji wodociągowej budynku na jakość wody ujmowanej
w kranie, wytypowano trzy punkty poboru wody na terenie miasta Lublin. Dwa
punkty stanowiły mieszkania prywatne. Były to lokal mieszkalny dzielnicy Rury
w Lublinie (ujęcie Prawiedniki) oraz w dzielnicy Czuby Południowe (ujęcie Wrotków). Punkt trzeci stanowił obiekt użyteczności publicznej – budynek Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
(WNoZiGP UMCS), leżący w dzielnicy Wieniawa (ujęcie Sławinek).
Do badań pobierano próbki zimnej wody z kranu, o stałej objętości, po okresie
minimum 4 godzinnej stagnacji – metodą jedna po drugiej, do momentu stabilizacji
temperatury, odczynu i przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) wody. Poboru próbek dokonano w pierwszej połowie stycznia 2014 roku. Łącznie do analizy
pobrano 27 próbek wody. Pobierano 1 dm3 wody, z czego odlewano 0,25 dm3 wody
do butelki polietylenowej (HDPE) oraz 0,012 dm3 do probówki polistyrenowej (PS).
Próbki przeznaczone do badań metali zakwaszono do pH = 2 kwasem azotowym
w celu eliminacji zmian fizyczno-chemicznych i biologicznych.
Pomiary podstawowych wskaźników fizyczno-chemicznych w miejscu poboru
próbki wykonano miernikiem wielofunkcyjnym Elmetron CX461, wyposażonym
w elektrodę pH EPP–1, czujnik konduktometryczny EC–60 oraz czujnik temperaturowy. Oznaczenia laboratoryjne wykonano w Zakładzie Hydrologii Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Zasadowość ogólną oznaczano poprzez miareczkowanie próbki wody kwasem solnym 0,05N, wobec wskaźnika
mieszanego zieleń bromokrezolowa/czerwień metylowa. Na jej podstawie obliczono
zawartość jonu wodorowęglanowego. Wapń oznaczono metodą miareczkowania
kompleksometrycznego z użyciem wersenianu dwusodowego i wskaźnika kalcesu do
określenia punktu końcowego miareczkowania. Pozostałe podstawowe aniony i kationy oznaczono z wykorzystaniem chromatografu jonowego firmy Metrohm model
MIC 3. Zawartość żelaza oznaczono spektrometrem TXRF firmy Bruker model S2
PICOFOX, pozostałe metale oznaczono spektrometrem masowym z jonizacją
w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP–MS) firmy Thermo Scientific model XSERIES2 z komorą kolizyjno-zderzeniowo reakcyjną.
W toku analitycznym korzystano z odczynników o czystości przeznaczonych do
analizy śladowej oraz wody dejonizowanej oczyszczonej aparatem Simplicity 185
UV firmy Millipore. Do kalibracji spektrometru wykorzystano wzorce firmy Inorganic Ventures CCS–1, CCS–4 oraz CCS–6. Poprawność wykonywanych analiz weryfikowano certyfikowanymi materiałami odniesienia o niskiej i wysokiej zawartości
metali EnviroMAT ES–L–2 i EnviroMAT ES–H–2 firmy SCP SCIENCE. Chromatograf jonowy kalibrowano wzorcami firmy Merck, wzorzec wieloelementowy anionowy I CertiPur, wzorzec wieloelementowy anionowy II CertiPur, azotyny, roztwór
mianowany CertiPur oraz wzorzec wielopierwiastkowy kationowy VII CertiPur.
Poprawność wykonanych analiz weryfikowano certyfikowanym materiałem odniesienia Environment Canada MISSIPPI–03. Wyniki podstawowych oznaczeń sprawdzono także metodą bilansu jonowego wody, błąd analizy nie przekraczał 3,5%.
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Wyniki badań i dyskusja

temperatura [oC]

Wody kranowe miały temperaturę w zakresie od 9,4°C do 22,4°C. Stabilizacja
temperatury po okresie stagnacji wody w kranie następowała po wypuszczeniu ok.
15 dm3 wody (ryc. 1). Podobny przebieg był rejestrowany przy pomiarze odczynu
wody i PEW. Odczyn badanych wód kranowych był zbliżony do obojętnego, a wartość PEW wskazuje, że poziom ich mineralizacji mieścił się w zakresie wód słodkich
– akratopegów. Analiza składu jonowego wód ujmowanych w kranach wskazuje, że
były to wody typu dwujonowego HCO3–, Ca2+, o niskiej zawartości anionów będących wskaźnikami zanieczyszczenia – Cl–, NO3–, NO2–, NH4+ (tab. 1). Zawartość
kationów Mg2+, Na+, K+ była w zakresie naturalnego pochodzenia tych jonów
w wodach podziemnych. Zmiany zawartości badanych jonów w wyniku spuszczania
wody nie były istotne w odniesieniu do normatywów określających ich poziom
w wodach przeznaczonych do konsumpcji (Rozporządzenie… 2007).
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Ryc. 1. Zmiany temperatury, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW)
i odczynu wody upuszczonej z kranu

Przeprowadzone badania fizyczno-chemiczne wody konsumpcyjnej wykazały
różnice w zawartości poszczególnych metali w odniesieniu do objętości spuszczonej
wody z kranu (tab. 2–4).
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Tab. 1. Zawartość metali w wodzie uzdatnionej przekazywanej do sieci oraz w wodzie do picia
u konsumentów
Dzielnica
Czuby Południowy
Wartość
Woda
Woda
Woda
Woda
uzdatniona* z kranu uzdatniona2 z kranu
Zasadowość
Min
5,47
5,89
–
–
[mlval·dm–3] Max
5,48
5,96
Cl–
Min
13,29
6,75
10,8
7,7
[mg·dm–3]
Max
13,61
7,00
F–
Min
0,01
0,02
<0,5
<0,5
[mg·dm–3]
Max
0,18
0,24
SO42–
Min
49,13
12,10
32,5
14,5
[mg·dm–3]
Max
51,19
13,68
NO2–
Min
<0,01
3,00
–
–
[mg·dm–3]
Max
4,00
6,00
NO3–
Min
8,44
2,78
7,0
3,0
[mg·dm–3]
Max
10,13
2,96
Ca2+
Min
117,6
95,2
–
–
[mg·dm–3]
Max
119,8
95,5
Mg2+
Min
9,55
13,62
8,3
14,2
[mg·dm–3]
Max
10,00
14,08
K+
Min
2,33
1,90
–
–
[mg·dm–3]
Max
2,58
2,04
Na+
Min
5,88
5,77
–
–
–3
[mg·dm ]
Max
6,07
5,60
Sr2+
Min
1,74
1,53
–
–
[mg·dm–3]
Max
1,83
1,56
Dzielnica Rury

Wskaźnik
Miano

WNoZiGP
Woda
Woda
uzdatniona z kranu
7,07
–
7,38
19,71
17,8
21,18
0,03
<0,5
0,27
37,65
39,2
39,17
0,30
–
8,00
0,38
6,1
2,07
117,8
–
126,3
19,67
22,3
20,67
2,18
–
2,70
8,33
–
10,10
1,16
–
1,23

Norma**

–
250
1,50
250
50
50
–
125
–
200
–

* – Parametry fizyczno-chemiczne wody podawanej do sieci miejskiej w IV kwartale 2013, dane MPWiK
** – Najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (2007)

Tab. 2. Zawartość metali w wodzie do picia w lokalu mieszkalnym dzielnicy Rury
Symbol*
Miano
[µg·dm–3]
Fe
Mn
Cu
Ni
Cr
Zn
Pb
Li
As
Br
Ba
Bi
U

Objętość wypuszczonej wody z kranu [dm3]
1

2

3

4

5

10

15

20

25

33
3,62
97,89
7,16
0,96
0,47
2,01
6,51
0,66
15,00
1,02
<0,1
<0,01

30
2,30
18,98
1,09
0,43
0,31
1,23
6,59
0,90
12,00
1,05
<0,1
<0,01

27
2,57
14,37
1,22
0,37
0,11
0,17
7,00
1,30
10,00
1,22
<0,1
<0,01

26
1,03
10,20
1,00
0,42
0,079
0,14
7,20
1,10
10,00
1,84
<0,1
<0,01

13
1,15
8,80
1,12
0,33
0,72
1,89
7,62
1,31
8,00
2,3
<0,1
<0,01

15
<0,1
0,96
0,76
0,33
0,03
<0,1
7,24
0,86
5,00
1,31
<0,1
<0,01

16
<0,1
0,57
1,28
0,28
<0,01
<0,1
7,17
0,70
<0,01
0,83
<0,1
<0,01

15
<0,1
0,47
0,90
0,26
<0,01
<0,1
6,88
0,62
3,00
0,82
<0,1
<0,01

18
<0,1
6,87
2,31
0,25
0,088
0,26
7,43
0,49
6,00
1,42
<0,1
<0,01

Norma**
200
50
2000
20
50
3
10
–
10
–
–
–
–

* Fe – żelazo, Mn – mangan, Cu – miedź, Ni – nikiel, Cr – chrom, Zn – cynk, Pb – ołów, Li – lit, As – arsen,
Br – brom, Ba – bar, Bi – bizmut, U – uran
** – Najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (2007)
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Tab. 3. Zawartość metali w wodzie do picia w lokalu mieszkalnym dzielnicy Czuby Południowe
Symbol*
Miano
[µg·dm–3]
Fe
Mn
Cu
Ni
Cr
Zn
Pb
Li
As
Br
Ba
Bi
U

Objętość wypuszczonej wody z kranu [dm3]

Norma**

1

2

3

4

5

10

15

20

25

190
1,73
159,73
1,81
1,39
0,29
1,99
6,15
1,14
16,00
2,64
<0,1
0,60

68
1,92
138,80
1,42
1,32
0,20
1,81
6,18
1,14
16,00
2,57
<0,1
0,59

52
1,73
59,58
1,02
1,34
0,16
0,80
6,10
1,05
15,00
2,41
<0,1
0,61

47
1,69
47,53
0,90
1,43
0,15
0,68
6,17
1,10
16,00
2,38
<0,1
0,63

75
1,56
42,35
0,72
1,42
0,14
0,58
6,25
1,20
15,00
2,29
<0,1
0,62

72
1,39
13,62
0,57
1,43
0,75
0,26
6,34
1,12
13,00
2,36
<0,1
0,59

44
1,27
11,98
0,59
1,46
0,64
0,21
6,36
1,21
15,00
2,31
<0,1
0,62

39
1,25
10,84
0,74
1,54
0,53
0,29
6,32
1,20
14,00
2,28
<0,1
0,57

19
1,43
10,43
0,92
1,52
0,62
0,31
6,30
1,14
13,00
2,37
<0,1
0,61

200
50
2000
20
50
3
10
–
10
–
–
–
–

* – Objaśnienia symboli jak w tab. 1
** – Najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (2007)

Tab. 4. Zawartość metali w wodzie do picia w budynku publicznego WNoZiGP UMCS, dzielnica
Wieniawa
Symbol*
Miano
[µg·dm–3]
Fe
Mn
Cu
Ni
Cr
Zn
Pb
Li
As
Br
Ba
Bi
U

Objętość wypuszczonej wody z kranu [dm3]
1
134
8,91
8,06
9,87
1,04
6,41
1,66
6,80
0,10
3,00
3,67
<0,1
<0,01

2
354
2,95
3,67
6,33
1,25
4,92
0,97
6,33
0,55
14,00
3,76
<0,1
<0,01

3
216
2,33
4,85
4,92
1,22
4,41
0,85
6,18
0,98
10,00
3,99
<0,1
<0,01

4
187
1,78
4,07
3,37
1,02
3,74
0,49
6,16
0,72
11,00
3,63
<0,1
<0,01

5
162
1,32
3,84
3,02
1,20
2,53
0,31
6,05
<0,01
12,00
3,77
<0,1
<0,01

10
152
0,47
<0,01
0,76
1,11
0,51
<0,1
5,80
0,44
12,00
3,62
<0,1
<0,01

15
108
0,75
2,68
0,78
1,27
0,41
<0,1
5,99
0,80
8,00
3,73
<0,1
<0,01

20
0
0,33
<0,01
0,32
<0,01
0,23
<0,1
6,23
1,33
8,00
3,73
6,37
<0,01

25
75
0,49
<0,01
0,32
0,15
0,21
<0,1
6,21
1,14
8,00
4,07
13,57
<0,01

Norma**
200
50
2000
20
50
3
10
–
10
–
–
–
–

* – Objaśnienia symboli jak w tab. 1
** – Najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (2007)
Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości przekraczające normy wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia
(2007)

W większości przypadków stężenia metali mieściły się w zakresie wartości dopuszczalnych zatwierdzonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (2007). Przekraczające wartości stężeń odnotowano w próbkach pobranych z punktu trzeciego, budynek WNoZiGP w przypadku Fe (7,4% pobranych próbek) i Zn (14,8% pobranych
próbek). W żadnej ze zbadanych próbek wody nie stwierdzono przekroczonych stężeń As, Cu, Ni, Cr. Zróżnicowany poziom stężeń metali w poszczególnych punktach
kontrolnych, wynikał z lokalizacji stanowisk pomiarowych i intensywności poboru
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wody z kranu czerpalnego.
Większość zbadanych próbek wody (70,4%) zawierała żelazo na poziomie poniżej 100 µg∙dm–3, wyjątek stanowiła próbka pobrana z budynku WNoZiGP, w której
maksymalne stężenie żelaza osiągnęło poziom 354 µg∙dm–3. Wraz ze zwiększoną
ilością wypuszczonej wody zmniejszała się jego zawartość. Źródłem tak wysokiego
stężenia było jego ługowanie z kranu i instalacji przesyłowej w budynku.
Stężenie cynku w próbkach pobranych z lokali mieszkalnych osiągało wartości
poniżej 80 µg∙dm–3. W próbkach pobranych z budynku WNoZiGP dopiero po wypuszczeniu 4 dm3 wody, stężenie cynku osiągało wartości dopuszczalne zatwierdzone przez Rozporządzenie (2010). We wszystkich badanych próbkach ołów osiągał
wartości nie przekraczające 3 µg∙dm–3. W żadnej ze zbadanych próbek wody nie
stwierdzono przekroczenia zawartości normatywnej Mn, Cu, Cr i Ni.
W przypadku miedzi największe zróżnicowane zawartości notowano w próbkach
pobranych z mieszkań prywatnych miasta Lublin. Najwyższe stężenie Cu odnotowano w wodzie z dzielnicy Czuby Południowe 160 µg∙dm–3, prawdopodobnie jest to
spowodowane materiałem z jakiego wykonano armaturę wodociągową. W przypadku
niklu jego największa zawartość (10 µg∙dm–3) występowała w wodzie pochodzącej
z budynku uniwersyteckiego w dzielnicy Wieniawa.
Chrom w wodzie kranowej mieszkania dzielnicy Czuby Południowe miał zawartość 1,4–1,5 µg∙dm–3. Woda z budynku WNoZiGP do 15 dm3 miała stężenie Cr na
podobnym poziomie 1,04–1,27 µg∙dm–3, po czym spadło do wartości poniżej 0,15
µg∙dm3. Najniższe stężenia tego pierwiastka oznaczono w wodzie pobranej z punktu
pierwszego – nie przekraczały 0,1 µg∙dm–3.
Najmniejszy zakres zmienności stężeń w poszczególnych próbkach stwierdzono
w przypadku Sr i Ba. Najwyższą wartość Sr oznaczono w wodzie pobranej z dzielnicy Rury – 1,83 mg∙dm–3, najmniejszą w próbce z WNoZiGP – 1,16 mg∙dm–3.
Wnioski
1. Badania wody konsumpcyjnej pobranej z 3 kranów w Lublinie (po okresie stagnacji nocnej) wykazały, że w zakresie podstawowych wskaźników fizycznochemicznych, nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
2. Wartości normatywne metali potencjalnie szkodliwych dla zdrowia przekroczone
były tylko w przypadku Fe i Zn (odpowiednio: 7,4% i 14,8% pobranych próbek).
3. Istotny wpływ na ługowanie metali miał czas stagnacji wody w instalacji. Im
dłuższy był ten okres, tym wyższe notowano stężenia pierwiastków.
4. Uzyskane wyniki wykazały, iż główną przyczyną podwyższonych stężeń poszczególnych pierwiastków był proces ich ługowania z armatury oraz instalacji
wodociągowej budynku.
5. Badania wykazały, że stopień narażenia na działanie szkodliwych pierwiastków
konsumenta lokalu mieszkalnego jest mały. Jednakże ze względów zdrowotnych
zalecane by było przed konsumpcją wypuszczanie wody co najmniej przez kilka
minut.
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TERMIN POŁOWY ODPŁYWU – PRÓBA ZASTOSOWANIA
TEJ CHARAKTERYSTYKI I JEJ POCHODNYCH DO OCENY ZMIAN
I ZMIENNOŚCI SEZONOWEJ STRUKTURY ODPŁYWU RZECZNEGO
HALF OUTFLOW TERM – ATTEMPT TO APPLY THIS CHARACTERISTIC
AND ITS DERIVATIVES FOR ASSESSMENT OF CHANGES
AND SEASONAL VARIABILITY OF RIVER OUTFLOW STRUCTURE

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Narutowicza 88, 90–139 Łódź; joker@geo.uni.lodz.pl, thomal@geo.uni.lodz.pl

Streszczenie: Opracowanie zawiera poszerzoną, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak
i metodyczno-merytorycznym, ocenę i analizę zmienności terminów daty osiągnięcia połowy odpływu (TPOj) wykonaną dla wielolecia (serie 40–50. letnie) i dwu próbek rzek reprezentujących obszary nizinne i wyżynne środkowej Polski (14 rzek) oraz górskie – Karpat
polskich (12 rzek). Termin połowy odpływu uzyskujemy kumulując dobowe przepływy
(odpływy) rzeki, aż do momentu osiągnięcia połowy sumy rocznej (Bartnik i Jokiel 2005). Jest
to charakterystyka bardzo użyteczna przy ocenach rocznych i wieloletnich zmian reżimu
rzecznego, a po zidentyfikowaniu jej statystycznego rozkładu, może być cenna w zastosowaniach praktycznych np. przy analizach dopływu rzecznego do zbiorników. Biorąc pod uwagę
reżimy wybranych rzek, przepływy charakterystyczne, jak też ich fizycznogeograficzne
uwarunkowania, oba zbiory zlewni znakomicie nadają się do zbadania rodzaju oraz oceny
ilości i jakości informacji hydrologicznej jaką niosą w sobie wieloletnie serie TPO j i jej
pochodnych oraz do wieloaspektowych analiz porównawczych, które mogą uczynić z tej
charakterystyki prostą miarę, szybko wskazującą na klimatycznie lub antropogenicznie
uwarunkowane zmiany sezonowej struktury odpływu, a może nawet zmiany samego reżimu
rzecznego.
Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, metody badań, termin połowy odpływu, Polska
Summary: The study contains widened, both in the territorial, as well as methodological
aspect, the evaluation and analysis of the changeability of half outflow term (TPOj) made for
the period of years (series 40–50. years) and of two samples of rivers representing lowland
areas and upland of centre Poland (14 rivers) and mountain – of the Polish Carpathians (12
rivers). We are getting this measure accumulating daily discharges (outflows) rivers, all the
way to the moment of reaching the annual half the amount (Bartnik and Jokiel 2005). It is very
useful characteristics at evaluations of annual and long-term changes of the fluvial regime, and
after identifying the statistical schedule for her, perhaps to be valuable in practical applications
e.g. at analyses of the fluvial inflow to reservoirs. Taking into consideration regimes of chosen
rivers, characteristic flows, as well as their physical-geographical conditioning, both sets of the
drainage area superbly are suitable for examining the kind as well as of the evaluation of
amounts and the hydrological quality of information in themselves long-term TPOj series are
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carrying which and her of consequences and for multifaceted comparative analyses which can
to make the simple measure, quickly pointing at changes climatically or anthropogenic conditioned of the seasonal structure of the drain hole from these characteristics, and maybe even
changes of fluvial regime.
Key words: river outflow, research methods, half outflow term, Poland

Założenia i metoda
Kumulując dobowe przepływy (odpływy) rzeki, aż do momentu osiągnięcia połowy ich sumy rocznej uzyskujemy charakterystykę bardzo użyteczną przy ocenie
rocznych i wieloletnich zmian jej reżimu. Po zidentyfikowaniu jej statystycznego
rozkładu otrzymujemy miarę równie cenną w praktycznym zastosowaniu w gospodarce wodnej np. przy analizach dopływu rzecznego do zbiorników. Dzień w roku
hydrologicznym, w którym suma przepływów dobowych osiągnie połowę wartości
rocznej, ustalamy wg prostej formuły:
TPO j  i : Vi  V(365) j / 2

gdzie:
Vi – suma przepływu kumulowana od 1 XI,
V(365)j – roczna suma przepływu (dla lat przestępnych 366),
TPOj – dzień osiągnięcia Vi= V(365)j /2.
Po raz pierwszy miarę tę zastosowali Bartnik i Jokiel (2005). Badając wieloletnią serię dobowych przepływów Pilicy w Przedborzu (ryc. 1) autorzy wskazali
szereg metod, formuł i rozwiązań możliwych do zastosowania w analizach różnych
aspektów wieloletniej i sezonowej dynamiki jej odpływu, a zwłaszcza zmian i fluktuacji reżimu. Nieco później Jokiel (2009) zastosował ją do zbadania sezonowej
struktury odpływu 3 dużych
rzek
środkowej
Polski,
w aspekcie monitorowania
ewentualnych zmian ich
reżimu w wyniku obserwowanych dziś trendów i fluktuacji klimatycznych. Uzyskane wyniki i wnioski były,
zdaniem autorów, na tyle
interesujące, iż warto tej
Ryc. 1. Średnia krzywa kumulacyjna przepływu
charakterystyce
poświęcić
rocznego Pilicy w Przedborzu – zaznaczono
nieco
więcej
uwagi.
średni termin połowy odpływu – TPOśr
Proponowana miara, obok innych charakterystyk np.: pory koncentracji odpływu (Tomaszewski 2012),
indeksu sezonowości (Tomalski 2011) oraz miar stabilności reżimu i entropii o dpływu (Wrzesiński 2013), które coraz częściej zaczynają być używane do monitorowania i identyfikacji zmian reżimu rzecznego ma oczywiście szereg zalet, ale
posiada również określone wady. Z jednej strony, umożliwia ona śledzenie w czasie zmian i fluktuacji różnych aspektów sezonowej i genetycznej struktury odpły-
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wu. Choć nie jest ona miarą uniwersalną, to stosowana „w pakiecie” z innymi charakterystykami, pozwala dość łatwo wychwycić, śledzić i analizować hydrologiczne konsekwencje wieloletnich zmian i zmienności klimatu oraz efekty gospodarczej działalności człowieka, także w aspekcie przestrzennym. Z drugiej jednak
strony, sposób jej konstrukcji oraz czysto statystyczny charakter sprawiają, że
należy ją interpretować ostrożnie i to najlepiej wraz z innymi miarami czasowej
i sezonowej analizy szeregów.

Ryc. 2. Roczne hydrogramy przepływu Bzury w Sochaczewie lat o zróżnicowanym TPO

Opracowanie zawiera poszerzoną, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak
i metodyczno-merytorycznym, ocenę i analizę zmienności terminów połowy odpływu (TPOj) wykonaną dla wielolecia (serie 40–55. letnie; z lat 1951–2010)
i dwu próbek rzek reprezentujących obszary nizinne i wyżynne środkowej Polski
(14 rzek) oraz górskie – Karpat polskich (12 rzek). Biorąc pod uwagę reżimy wybranych rzek, przepływy charakterystyczne, jak też ich fizycznogeograficzne uwarunkowania, oba zbiory zlewni znakomicie nadają się do zbadania i merytorycznej
oceny ilości i jakości informacji hydrologicznej jaką niosą w sobie wieloletnie
serie TPOj i jej pochodnych, a także do wieloaspektowych analiz porównawczych,
które mogą uczynić z tej charakterystyki prostą miarę, szybko wskazującą na klimatycznie lub antropogenicznie uwarunkowane zmiany sezonowej struktury odpływu, a może nawet zmiany samego reżimu rzecznego. Zauważmy bowiem, że
termin połowy odpływu jest charakterystyką poddającą się łatwo obróbce numerycznej w skali wielolecia.
Przykłady rocznych hydrogramów przepływu o bardzo późnym, przeciętnym
i bardzo wczesnym terminie osiągania połowy odpływu prezentują ryc. 2 i 3. Ró żnice w sezonowej strukturze odpływu w tych latach są na nich doskonale widoczne. Uwidacznia się tam m.in. ogromna zmienność terminów pojawiania się
i skali wezbrań i niżówek w ciągu roku, a w aspekcie genetycznym, łatwo identyfikowalna jest także przewaga „roztopowej” lub „opadowej” składowej odpływu.
W różnych latach, reżim rzeki może być zatem „bardziej złożony” lub „bardziej
prosty”, a jednocześnie bardziej śnieżny lub śnieżno-deszczowy, albo bardziej
deszczowo-śnieżny. Jeszcze raz należy podkreślić, iż termin połowy odpływu nie
jest miarą doskonałą i rodzi szereg trudności interpretacyjnych. Definiując ją przyj-
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mujemy między innymi założenie, iż rok (hydrologiczny) jest „zamkniętą” jednostką
czasową, w której odpływy są niezależne od występujących wcześniej i nie będą
miały wpływu na późniejsze. W kontekście dużej inercji odpływu, powodowanej,
między innymi retencją, założenie to nie zawsze jest prawdziwe i należy stale o tym
pamiętać (Jokiel 2009).

Ryc. 3. Roczne hydrogramy przepływu Białej Tarnowskiej w Koszycach Wielkich
lat o zróżnicowanym TPOj

Wyniki analiz
Na podstawie serii codziennych przepływów, udostępnionych przez IMiGW
PIB, dla każdego roku wielolecia i każdego uwzględnionego przekroju wodowskazowego, obliczono stosowne terminy połowy odTab. 1. Terminy i daty TPO j
pływu TPOj. By czytelnikowi łatwiej było zorientować się w czasowym porządku uzyskanych TPO j,
Kalendarzyk TPOj
(dzień)
(data)
przygotowano także stosowny kalendarzyk – tab. 1.
93
1 luty
Z przyczyn obiektywnych nie udało się skompleto107
15 luty
wać serii o jednakowej długości i reprezentujących
122
1 marzec
to samo wielolecie. Biorąc jednak pod uwagę cha136
15 marzec
rakter zaprezentowanych niżej miar rozstępu (eks152
1 kwiecień
trema), zmienności (Wzm), skośności (Sk)
166
15 kwiecień
i kurtozy (Ku), które wskazują na duże, wewnątrz182
1 maj
grupowe podobieństwa cech rozkładów, niedogod196
15 maj
ność ta wydaje się do przyjęcia. Warto również
213
1 czerwiec
228
15 czerwiec
dodać, iż obliczone współczynniki autokorelacji
242
1 lipiec
(Ra) oraz szereg innych cech rozkładu dowodzi, że
257
15 lipiec
ciągi TPOj mają charakter losowy.
275
1 sierpień
Uzyskano w ten sposób 26 wieloletnich serii terminów połowy odpływu, które mogły być poddane kolejnym analizom mającym na
celu określenie cech ich rozkładów oraz ocenę podobieństw wewnątrzgrupowych
i różnic międzygrupowych. Podstawowe informacje o uwzględnionych zlewniach
oraz podstawowe charakterystyki statystyczne obliczone dla wieloletnich serii
TPOj zawiera tab. 2.
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Tab. 2. Podstawowe miary statystyczne wieloletnich serii TPO j
Rzeka
Bzura
Czarna M.
Drzewiczka
Grabia
Luciąża
Mroga
Ner
Oleśnica
Ołobok
Prosna
Rawka
Wolbórka
Pilica
Kamienna

Wodowskaz
Sochaczew
Dąbrowa
Odrzywół
Grabno
Kłudzice
Bielawy
Dąbie
Niechmirów
Ołobok
Mirków
Kęszyce
Zawada
Przedbórz
Kunów

Rzeki
środkowej
Polski
Biała T.
Dunajec
Kamienica
Poprad
Raba
Ropa
San
Skawa
Soła
Wisła
Wisłoka
Wisłok
Rzeki
Karpat
Polskich

Seria
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1960–2002
1960–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1951–2002
1952–2006

A
6278
942
1004
811
506
467
1712
592
447
1255
1191
616
2536
1106

średnia
Koszyce W.
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Stary Sącz
Proszówki
Klęczany
Lesko
Wadowice
Oświęcim
Skoczów
Mielec
Tryńcza

1951–2010
1956–2010
1961–2006
1964–2010
1956–2010
1966–2006
1956–2010
1960–2010
1958–2010
1956–2006
1956–2010
1957–2010
średnia

TPOśr TPOwcz TPOpoz
149
76
264
163
94 273**
165
107
253
144
76
253
155
93
243
159 125** 238
153
86
232*
144
67*
258
133*
71
271
147
81
253
156
119
237
154
105
242
168** 115
263
165
117
272
154

975
4337
237
2075
1473
484
1617
835
1357
296
3888
3524

Wzm
Sk
Ku
Ra
21,3
0,989
2,62 –0,15
23,7
1,156
0,98 –0,28
20,2
0,903
0,49 –0,28
23,2
1,102
2,32 –0,11
22,0
0,583 0,14* –0,14
13,9
1,097
3,02 –0,14
18,2 0,414* 0,79 –0,03
25,9
0,974
1,71 –0,06
26,2** 2,068** 6,99** –0,12
21,7
1,213
2,92 –0,09
13,4* 1,121
3,40 –0,11
16,1
0,764
1,62 –0,15
20,0
0,905
0,68 –0,27
24,0
1,404
1,68 –0,08
20,7

–0,1

179
110
272 22,7** 0,616 –0,32 –0,26
202** 163** 266 12,8* 0,549 –0,48 –0,08
193
135
266 18,0
0,434 –0,78 –0,1
196
153
253 13,9
0,400 –0,81 –0,09
186
113 296** 22,3
0,528 –0,33 –0,16
179
120 244* 17,1
0,358 –0,32 –0,19
179
93
252 15,5 0,120* 1,10** –0,15
181
129
283 20,1 0,821** –0,15 0,04
189
116
277 22,3
0,408 –1,00* –0,05
187
134
260 19,2
0,498 –0,94 0,01
0,09 –0,29
170
103
261 20,0
0,633
0,05 –0,36
166* 84*
265 22,2
0,564
184

18,9

–0,1

A – powierzchnia zlewni (km2); TPOśr – średni termin połowy odpływu (dzień); TPO wcz – najwcześniejszy
termin połowy odpływu (dzień); TPO poz – najpóźniejszy termin połowy odpływu (dzień); Wzm – współczynnik zmienności terminu połowy odpływu (%); Sk – współczynnik skośności; Ku – współczynnik
kurtozy; Ra – współczynnik autokorelacji terminu połowy odpływu (pogrubiono istotne na 5%); ** –
wartość największa; * – wartość najmniejsza (dotyczy poszczególnych zbiorów zlewni)

Już przybliżona analiza tab. 2 dowodzi, iż obie grupy zlewni wykazują zarówno
istotne różnice, jak i wyraźne podobieństwa w charakterze rozkładów i wielkości
poszczególnych miar statystycznych obliczonych dla serii TPO j. Przeciętne i ekstremalne terminy osiągania połowy odpływu rzek karpackich są o prawie miesiąc
późniejsze od typowych dla rzek środkowej Polski (średnie z obu grup różnią się
o 30 dni). Szeregi średnich TPO rzek karpackich i środkowopolskich różnią się
także skośnością i kurtozą oraz ich zróżnicowaniem wewnątrzgrupowym.
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Zmienność wieloletnia TPO j, mierzona Wzm, jest zaś bardzo podobna w obu
grupach rzek i to zarówno w odniesieniu do przeciętnych, jak i w aspekcie wartości
ekstremów wewnątrzgrupowych (tab. 2). Jedynie rozstępy między najpóźniejszymi
i najwcześniejszymi TPOj są wyraźnie większe w rzekach środkowej Polski niż
w karpackich, przekraczając często 150 dni, a niekiedy sięgając nawet 200 dni
(ryc. 4). Współczynniki autokorelacji Ra, przy przesunięciu k = 1, są w obu grupach rzek przeważnie nieistotne (tab. 2). Tylko w 6 przypadkach (po 3 w każdej
grupie) osiągnęły one granicę 5% poziomu istotności (test Studenta) i były ujemne.
Rozkłady szeregów TPO j rzek karpackich są mniej skośne i bardziej zbliżone
do rozkładu normalnego od rozkładów charakterystycznych dla rzek środkowej
Polski, przy czym zróżnicowanie Sk wewnątrz grupy „karpackiej” jest niewielkie
w relacji do występującego w grupie „środkowopolskiej”. Warto jednak podkreślić, iż w obu grupach skośność jest „dodatnia” (prawostronna).

A
B
Ryc. 4. Uproszczone diagramy dyspersji dla terminów połowy odpływu rzek:
A – środkowej Polski, B – karpackich

Współczynniki kurtozy (spłaszczenia) szeregów TPOj rzek karpackich są także
liczbowo mniejsze od typowych dla serii środkowopolskich i co ważne, wyraźnie
mniejsze od liczby 3, czyli
wartości
wskazującej
na
spłaszczenie typowe dla rozkładu normalnego. W kilku
przypadkach (Ku > 3) szeregi
są leptokurtyczne – „mocno
spłaszczone” (tylko
rzeki
środkowej Polski). Natomiast
w większości przypadków
rozkłady TPOj są platykurtyczne, czyli bardzo „spiczaste” i również odbiegają od
„normalnego” wzorca (Kendall
i Buckland 1986). Duże spłaszRyc. 5. Rozkład empiryczny i teoretyczny
czenie szeregu wskazuje na
(normalny) TPOj Mrogi
relatywnie częste występowanie TPOj wczesnych i późnych (zwykle tych ostatnich), zaś platykurtyczność szeregu dowodzi, iż duży odsetek tych wartości grupuje się w wąskim przedziale
(średniej i mediany). Już tylko te właściwości wyraźnie dowodzą, że rozkłady

87

TPOj rzek środkowej Polski są prawostronnie skośne i w większości przypadków
nie spełniają kryteriów rozkładu normalnego (ryc. 5). Natomiast szeregi terminów
połowy odpływu rzek karpackich często mają rozkłady, które z punktu widzenia
skośności można uznać za quasinormalne, choć lekko platykurtyczne (ryc. 6).
Empiryczne prawdopodobieństwo pojawiania się bardzo późnego lub bardzo
wczesnego terminu połowy odpływu można łatwo ocenić obliczając i analizując
kwantyle rozkładu. Autorzy wybrali do tego celu dwa lustrzane kwantyle (kwartyle
i decyle). Przedział między
kwartylami (50% wszystkich
elementów szeregu) zawiera
wartości TPOj, które można
uznać za quasiprzeciętne (typowe), zaś wartości wyższe od
decyla górnego i niższe od decyla dolnego należy traktować jako
terminy ekstremalnie późne lub
ekstremalnie wczesne – empiryczne
prawdopodobieństwo
pojawienia się wartości równych
decylom
lub
późniejszych
Ryc. 6. Odchylenia TPOj empirycznych od
teoretycznych (rozkład normalny) dla Wisłoki
(wcześniejszych)
TPOj
jest
mniejsze od 10% (tab. 3). Przedziały (50% częstości) terminów połowy odpływu w rzekach karpackich (przeciętnie: 157,6–208,3) zaczynają się stosunkowo późno (ok. 6 kwietnia) i późno się też
kończą (ok. 25 maja). W rzekach środkowej Polski zaczynają się dużo wcześniej
(średnio 13 marca), ale i wcześniej się kończą (ok. 14 kwietnia). Warto też zauważyć, że rozstępy miedzykwartylowe są w szeregach rzek karpackich dużo szersze
niż w rzekach środkowej Polski – średnio o ponad 50% (ok. 51 dni wobec ok. 31
dni). Typowe terminy połowy odpływu w rzekach górskich są więc bardziej zróżnicowane i to zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i w skali wielolecia.
Wartości TPOj mniejsze od decyla dolnego można uznać za anomalnie wczesne
(prawdopodobieństwo wraz z niższymi – 10% i mniej). W Karpatach, anomalnie
wczesny TPOj może wystąpić od 127 dnia (Wisłok) do 171 dnia (Dunajec) roku
hydrologicznego (od 5 marca do 21 kwietnia), średnio w 146 dniu (25 marzec).
Warto dostrzec, że decyle 10% Dunajca i Popradu są wyraźnie „spóźnione”
i znacznie odstają od średniej z próbki. Jest to oczywiście skutkiem specyficznego
reżimu rzek tatrzańskich w którym wezbrania roztopowe są na tyle opóźnione, że
nakładają się niemal na letnie wezbrania opadowe (Chełmicki i in. 1998–1999).
W rzekach środkowopolskich decyl 10% przypada średnio na 118 dzień roku hydrologicznego, a więc na koniec lutego. Różnice w tej grupie są jednak bardzo
duże. W typowo nizinnych rzekach Wielkopolski (Oleśnica, Ołobok, Prosna) połowa rocznych zasobów wodnych ich zlewni może się wyczerpać już na początku
lutego, zaś w zlewniach regionu świętokrzyskiego (Pilica, Drzewiczka, Kamienna,
Czarna) dopiero w połowie marca. Zauważmy jednocześnie, że zasobne w potamiczne wody podziemne zlewnie Rawki i Mrogi (Wzniesienia Łódzkie) oddają
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połowę swych zasobów równie późno, jak zlewnie świętokrzyskie. Wydaje się, że
wartość decyla 10% rośnie w regionie w kierunku wschodnim i południowym.
Tab. 3. Empiryczne kwantyle rozkładów szeregów TPO j

Rzeka

Media- Kwartyl Kwartyl Decyl Decyl
na
dolny górny dolny górny
(50%) (25%) (75%) (10%) (90%)

Biała
Dunajec
Kamienica
Poprad
Raba
Ropa
San
Skawa
Soła
Wisła
Wisłoka
Wisłok
Biała

171,5
198,0
186,5
195,0
171,0
175,0
175,0
167,0
177,0
174,0
164,0
156,0
171,5

148,5
181,0
164,0
174,0
154,0
158,0
161,0
153,0
155,0
159,0
152,0
141,0
148,5

średnia

175,5

157,6

202,0
223,0
218,0
217,0
217,0
196,0
199,0
210,0
224,0
218,0
195,0
187,0
202,0

243,5
Bzura
238,0 Czarna
245,0 Drzewiczka
240,0 Grabia
244,0 Luciąża
221,0 Mroga
216,0
Ner
231,0 Oleśnica
248,0 Ołobok
242,0 Prosna
218,0 Rawka
217,0 Wolbórka
243,5
Pilica
Kamienna
208,3 144,5 234,4 średnia

Rzeki karpackie

132,0
171,0
151,0
167,0
139,0
141,0
149,0
146,0
144,0
149,0
130,0
127,0
132,0

Rzeka

Media- Kwartyl Kwartyl Decyl Decyl
na
dolny górny dolny górny
(50%) (25%) (75%) (10%) (90%)
144,0
154,0
154,0
140,0
150,0
154,0
150,0
142,0
130,0
144,0
151,0
152,0
160,0
153,0
148,4

129,0
135,0
143,0
124,0
131,0
143,0
137,0
122,0
114,0
129,0
144,0
140,0
143,0
138,0
133,7

160,0
169,0
174,0
157,0
174,0
172,0
164,0
157,0
144,0
158,0
162,0
164,0
182,0
172,0
164,9

117,0
123,0
128,0
102,0
103,0
135,0
118,0
100,0
101,0
104,0
139,0
122,0
134,0
125,5
118,0

190,0
231,0
220,0
184,0
201,0
182,0
190,0
190,0
153,0
176,0
184,0
189,0
215,0
224,5
195,0

Rzeki środkowopolskie

Raz na 10 lat (górny decyl) terminy połowy odpływu rzek karpackich mogą
przypadać później niż 4 czerwca (San), a nawet później niż 6 lipca (Soła); średnio
później niż 22 czerwca. Te same decyle w przypadku rzek środkowopolskich zawierają się w przedziale od 2 kwietnia (Ołobok) do 18 czerwca (Czarna); średnio
14 maja. Rozstęp jest tu zatem również bardzo szeroki. Połowa rocznych zasobów
wodnych zlewni „świętokrzyskich” w sytuacji bardzo późnego TPO j odpływa po
15 maja, zaś zlewni nizinnych – grubo przed tym terminem.
Podsumowanie i wnioski
Analizując zagadnienie wieloletniej zmienności terminu połowy odpływu
w obu grupach rzek należy zacząć od dość oczywistego stwierdzenia, że późne
TPOj są typowe dla lat o bardzo wysokich opadach i przepływach półrocza letniego, zaś wczesne TPOj cechują lata, w których opady i wezbrania letnie były niższe
od przeciętnej, zaś na letnio-jesiennych hydrogramach przepływu dominowały
niżówki. Prawidłowość ta występuje zarówno w Karpatach, jak i w środkowej
Polsce.
Wieloletnia dynamika zmian TPO j, w obu grupach rzek, wskazuje na kilka
prawidłowości, które jednak w obu zbiorach mają nieco inny charakter. W wieloletniej dynamice terminów połowy odpływu, uzyskanych dla rzek środkowej Polski, dość wyraźnie zaznacza się różnica miedzy rzekami dorzecza Warty, o silnie
wykształconym reżimie niwalnym i wyżynnymi rzekami dorzecza Wisły, o reżimie
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tym słabo lub średnio wykształconym i znaczącym wkładzie opadów letnich
w proces formowania się odpływu. Terminy połowy odpływu, zarówno średnie, jak
i ekstremalne są w tej
pierwszej grupie rzek
dużo wcześniejsze niż w
drugiej. Warto też podkreślić, że TPOj Bzury,
kwalifikują ją do grupy
„warciańskiej”, zaś Ner
ma cechy raczej typowe
dla grupy rzek wyżynnych. Wydaje się, że w
Ryc. 7. Wieloletnia dynamika terminu połowy
tym ostatnim przypadku
odpływu (TPOj) Rawki w przekroju Kęszyce
duży udział „czynnika
opadowego” jest skutkiem tego, że Ner odbiera ogromne masy szybko spływających wód opadowych pochodzących z kanalizacji burzowej Łodzi, a jednocześnie
przez cały rok prowadzi mało zróżnicowane sezonowo ilości wód pościekowych.
Wywołuje to efekt hydrologiczny podobny do występującego w rzekach wyżynnych, gdzie na relatywnie
duży i mało zmienny
w czasie odpływ podziemny (podstawa hydrogramu) nakładają się
szybko spływające wody
z bardzo wydajnych ulew
półrocza ciepłego. Nieco
inna prawidłowość rysuje
się w obrębie grupy rzek
karpackich. Jeśli pomiRyc. 8. Wieloletnia dynamika terminu połowy odpływu
niemy Poprad i Dunajec
(TPOj) Białej Tarnowskiej w przekroju Koszyce Wielkie
zauważymy, że stosunkowo wczesne terminy
połowy odpływu występują na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczadów np. San,
Wisłok, Wisłoka, a więc w rzekach o reżimie niwalno-fluwialnym. W pozostałych
ciekach beskidzkich terminy te są dużo późniejsze np. Raba, Soła, Wisła, ale są to
przecież rzeki, które mają reżim fluwialno-niwalny. Zatem przestrzenne zróżnicowanie i zależność TPOj od reżimu rzecznego jest tu dość wyraźnie widoczne.
Z punktu widzenia częstości występowania anomalnych TPOj w Karpatach, na
szczególne wyróżnienie zasługuje okres 1970–1982. W ogromnej większości przekrojów wystąpiły wtedy 4 terminy wyjątkowo późne i 3 wyjątkowo wczesne (tab. 4).
W rzekach środkowej Polski podobny okres „niepokoju hydrologicznego” był dłuższy i zaczął się w połowie lat 60., a zakończył w połowie lat 80. XX w. Terminy
połowy odpływu gwałtownie zmieniały się wówczas z roku na rok; od bardzo późnych do bardzo wczesnych. Tę swoistą fazę niepokoju hydrologicznego w środkowej
Polsce dostrzegł i opisał już wcześniej jeden z autorów, zwracając uwagę na jej cyr-
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kulacyjną genezę (Jokiel 2004). W ogólności fluktuacje TPOj są krótkotrwałe (mała
bezwładność szeregów), a lata o późnym i wczesnym terminie połowy odpływu
często sąsiadują z sobą – ryc. 7 i 8.
Tab. 4. Lata, w których terminy połowy odpływu w rzekach karpackich przypadały
późno (TPOj > TPOśr + σ) lub wcześnie (TPOj < TPOśr – σ)
Cecha
TPOj późny
TPOj wczesny

Lata
1960 (9), 1970 (10), 1972 (8), 1974 (8), 1980 (12), 1996 (10), 1997 (9), 2001 (12)
1961 (6), 1971 (8), 1977 (8), 1982 (8)

W nawiasach podano liczbę przekrojów

Analiza szeregów TPO j byłaby niepełna bez zbadania i określenia tendencji
wieloletnich. Mimo, że badane szeregi różnią się nieco długością i horyzontami
zbadanych wieloleci to fakt, że w żadnym z nich nie stwierdzono statystycznie
istotnego trendu (nawet na poziomie 5% – test F-Snedecora) jest interesujący.
Dowodzi bowiem, że naturalne i antropogeniczne zmiany w sezonowej strukturze
odpływu rzecznego w Karpatach i w środkowej Polsce, a co za tym idzie ewentualne przekształcenia reżimu rzek odwadniających te regiony są jeszcze na tyle
małoznaczące, iż nie da się ich jeszcze zidentyfikować w oparciu o analizę dynamiki terminu połowy odpływu. Można zatem postawić tezę, iż wywołane ociepleniem i wzrostem parowania potencjalnego zmiany w rozchodowej części bilansu
wodnego są jeszcze na tyle małe, iż nie wywołują znaczących i względnie trwałych
przemian reżimu odpływu rzek, a wpływ czynników antropogenicznych (np. regulacja rzek i odpływu), choć niekiedy widoczny w skali pojedynczych rzek i zlewni,
nie przekłada się jeszcze na trwałe, regionalne, czy ponadregionalne zmiany ich
reżimu.
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OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH
NA PRZYKŁADZIE POZNANIA
THE PROTECTION OF WATER IN URBANIZED AREAS
WITH CITY OF POZNAŃ AS AN EXAMPLE
Alfred Kaniecki
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Przyrodniczego, ul. Dzięgielowa 27, 61–680 Poznań; e-mail: alkan@amu.edu.pl

Streszczenie: Na obszarach miejskich dochodzi do drastycznych zmian naturalnych procesów
hydrologicznych i biologicznych, głównie poprzez naruszenie równowagi cyklu obiegu wody.
Prowadzi to do zmian bilansu wodnego, zarówno na obszarze miasta jak i w skali lokalnej.
Wymaga to skorygowania dotychczasowych warunków współżycia miasta z wodami występującymi na jego obszarze. Po okresie likwidacji sieci rzecznej na obszarach miejskich, który
zaczął się w Europie w połowie XIX w. i trwa do dzisiaj, zaczął się okres likwidacji terenów
podmokłych, przysypanych lub odwodnionych. Dzisiejszy układ hydrograficzny obszaru
miejskiego jest sztuczny, o uregulowanych brzegach, w miarę prostoliniowy, o przebiegu
skorygowanym w wyniku regulacji dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych. W Poznaniu podjęto wiele działań wzmacniających ochronę zasobów wodnych na terenie miasta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z tym problemem. W opracowanym w 2013 roku „Programie ochrony środowiska dla miasta Poznania”
przedstawiono działania mające na celu ochronę jakości czterech największych zbiorników
wodnych poddanych w miesiącach letnich silnej antropopresji. Brakuje jednak działań mających na celu renaturyzację, bądź rekonstrukcję dawnych obiektów wodnych.
Słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana, jakość wód, degradacja jezior
Summary: In urban areas the natural cycle and balance of natural hydrological and biological
processes have often been destroyed by the economic activities of man. An indication of the
dynamic transformation of water conditions are modifications of river routes and watersheds,
the elimination of springs and wet terrains, the regulation of outflow conditions in the rivers
and the formation of new water reservoirs for different purposes. The water pollution caused
the remodeling of species structure of plants and animals. Extreme changes of water conditions
in city areas call for correction of coexistence of town and the waters. The improvement of the
present situation is possible due to a strategy of protection of all kinds of waters that exist in
city areas. According to the local project of spatial planning for the city of Poznań, resolved in
2013, the greatest attention in the subject of protective problems is paid to waters of lakes. The
lakes in the surroundings of Poznań, which serve the recreation of its inhabitants, are exposed
to intensive pressure during the summer seasons. Important war simultaneous using the biological (i.e. biomanipulation) and chemical treatment, supporting mutually the restoration results.
Key words: urbanized catchment, quality of waters, lake degradation
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Człowiek w swych działaniach wodnogospodarczych na obszarach miejskich
często wkraczał w naturalne procesy hydrologiczne i biologiczne, naruszając zarówno ich cykl, jak i równowagę. Wielostronne działania człowieka na obszarach zurbanizowanych prowadzą na ogół do degradacji środowiska wodnego, traktowanego
jako całość. Tak też jest i w przypadku Poznania.
Od początku istnienia Poznania Warta i sieć wodna stanowiły bardzo istotny element zarówno zabezpieczający jego obronę, dostarczający pożywienia w wyniku
połowu ryb, jak i zapewniający rozwój gospodarczy, bowiem woda stanowiła niezbędny surowiec dla wytwarzania lub produkcji wielu wyrobów. Już w pierwszej
połowie XIII w. zaczęto wykorzystywać wody cieków do poruszania kół młyńskich.
W bezpośrednim sąsiedztwie Poznania było w XVI w. około 40 młynów wodnych.
Były to młyny: mączne, tartaki, folusze, garbarskie, szlifiernie, prochownie, papiernie i młyny słodowe oraz jagielne. W XVI i XVII w. zmieniono nawet organizację
sieci wodnej w sąsiedztwie Poznania w wyniku skierowania wód Warty do jej odnóg,
czy też okresowe podpiętrzanie jej wód za pomocą tzw. „gaci". Ponadto rozbudowywano w tym celu sieć wodną za pomocą młynów i stawów. Towarzyszył temu
proces utrzymywania obszarów podmokłych w sąsiedztwie miasta, celem wzmocnienia jego funkcji obronnych. Płytkie zaleganie wód podziemnych w dawnym Poznaniu z jednej strony ułatwiało dostęp do nich, z drugiej jednak strony przyczyniało
się do silnego ich zanieczyszczenia, tak organicznego jak i bakteriologicznego. Dlatego Poznań był miastem niezdrowym, malarycznym, często nawiedzanym przez
różne epidemie. Aż do końca XVIII w. obszar miejski Poznania utrzymywał swój
charakterystyczny kształt półwyspu, otoczonego fortyfikacjami wodnymi. W zasadzie aż do końca XVIII w. sieć wodna Poznania była czynnikiem decydującym
o jego zasięgu terytorialnym, obronności oraz rozwoju gospodarczym.
Zamiana miasta w twierdzę w XIX w., w czasie zaboru pruskiego, spowodowała
ponowną adaptację sieci wodnej w celach obronnych. Miasto i niektóre forty zostały
otoczone fosami, a ponadto wybudowano śluzy, za pomocą których można było
w przypadku oblężenia miasta zalać jego najniżej usytuowane części i utrudnić podejście do miasta. Dopiero z początkiem XX w., kiedy Poznań na powrót stał się
miastem otwartym, zasypano fortyfikacje wodne. Zamiana miasta w twierdzę,
a następnie duży napływ ludności spowodowały brak terenów budowlanych w jego
obrębie. Rozpoczęto wtedy na wielką skalę prace odwodnieniowe na obszarze miejskim, a przede wszystkim likwidowano obszary podmokłe i część sieci rzecznej.
Później tereny te podnoszono o kilka metrów, stosując nasypy. Dopiero wtedy na te
tereny wkraczało budownictwo, początkowo niskie, a następnie wysokie.
W wieku XIX i w I poł. XX doliny Warty i jej dopływów stanowiły atrakcyjne
tereny rekreacyjne, miejsca wypadów, szczególnie w miesiącach letnich, z zatłoczonego miasta. Szczególnie atrakcyjne były: dolina Warty aż do Puszczykowa, dolina
Cybiny do Swarzędza i dolina Bogdanki w rejonie Sołacza. Wybudowano liczne
sezonowe restauracje, ogródki i miejsca zabaw, gdzie można było przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu.
Z początkiem XX w. zintensyfikowano prace nad ochroną przeciwpowodziową
miasta. Wybudowano wały ochronne oraz podniesiono o kilka metrów, stosując
nasypy, poziom terenów najniżej usytuowanych, które uprzednio zalewane były
prawie corocznie.
Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęto w Poznaniu budowę sieci kanalizacyjnej,

93

która objęła tereny znajdujące się wewnątrz murów fortecznych. Okazały się zbędne
takie cieki jak: Zgniła Warta, Struga Karmelicka i Struga Rybacka, pełniące dotychczas funkcje odbiorników ścieków podmiejskich i miejskich. Wszystkie te cieki
zasklepiono bądź zasypano.
Tendencja ta utrzymuje się i w tym stuleciu, a co gorsza również i w ostatnich latach. Tylko po II wojnie światowej zniknęły takie cieki jak: Bystry Rów, Obrzyca,
Piaśnica oraz jej dopływy – Pokrzywka, Żegrzynka i Chartynia, wprowadzone do
podziemnego układu kanalizacyjnego. Na obszarach rolniczych, wchodzących
w skład Poznania, np. w rejonie Krzesin i Spławia, praktykuje się również zarurowanie drobnych cieków (Kaniecki 1993).
Dominacja prac odwodnieniowych na obszarze miasta, mających na celu zabezpieczenie fundamentów budynków oraz tworzenie rozbudowanego systemu
sztucznego drenażu, celem jak najszybszego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, doprowadziły do zanikania źródeł, terenów podmokłych, drobnych cieków i starorzeczy. Jednocześnie wzrosła wraz z wielkością odwodnienia obszarowego długość cieków tylko okresowo prowadzących wodę. W latach 90. XX w. łączna
długość wszystkich drobnych cieków w granicach Poznania wynosiła, po ich weryfikacji, 138 km, co stanowiło tylko 57% długości cieków z końca XIX w. Prawie całkowitej likwidacji uległy obszary podmokłe, przysypane lub odwodnione, które
jeszcze w końcu XIX w. zajmowały na obszarze obecnego miasta w granicach z lat
dziewięćdziesiątych, tj. 26,3 km2. Dzisiejszy układ hydrograficzny obszaru Poznania
i przyległego doń, jest sztuczny, uregulowany, o umocnionych brzegach, w miarę
prostoliniowy i o przebiegu skorygowanym, w wyniku regulacji dziewiętnastoi dwudziestowiecznych (Kaniecki 1995a).
Z kolei Warta straciła swe znaczenie gospodarcze, zanikły: rybołówstwo, spław
towarów, żegluga pasażerska. Warta stała się natomiast przede wszystkim odbiornikiem różnego rodzaju ścieków z terenu miasta. O ile dawniej sąsiedztwo rzeki
dawało liczne korzyści gospodarcze, przyciągało osadnictwo, to obecnie osadnictwo
coraz bardziej oddala się od Warty. Lansowana przez niektórych urbanistów teza, że
osią kompozycyjną miasta jest jego największa rzeka, w przypadku Poznania nie
zdaje zupełnie egzaminu. Miasto odwróciło się od swej głównej rzeki. Dotyczy to
również problemów naukowych. Poza standardowymi badaniami jakości wody
i niekiedy składu gatunkowego fitoplanktonu i peryfitonu do oceny saprobowości
wód brakuje oceny stanu fauny, zwłaszcza bezkręgowców. Dotyczy to nie tylko
wód, ale również i przyległych terenów przyrzecznych, tj. błoni. Ponadto brakuje
informacji, w jaki sposób zmieniające się w czasie zanieczyszczenie wód wpływa na
zmiany populacji i składu gatunkowego zwierząt i roślin.
W wyniku całokształtu działań gospodarczych na terenie miasta obszar Poznania
stał się przesuszony, a więc zupełnie różny niż w wiekach poprzednich. Tendencja ta
trwa nadal i nic nie wskazuje, by uległa zmianie. Nie zmieniła tego również budowa
nowych, dużych zbiorników wodnych, tj. jeziora Rusałka oraz Jeziora Maltańskiego,
przeznaczonych głównie dla rekreacji. Z kolei pozostałe sztuczne zbiorniki wodne,
głównie powyrobiskowe, zaniedbane i zanieczyszczone, w większym stopniu odstręczają aniżeli przyciągają.
Ciągle nie w pełni rozpoznana jest reakcja ekosystemów na zmieniające się warunki środowiskowe. Na ogół przejawia się to zarówno w przemianach samego środowiska wodnego, jak i zubożenia warunków życiowych w nim, co z kolei prowadzi
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do cofania się lub nawet ginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt. Z drugiej strony
mogą tworzyć się w obrębie miasta, w wyniku tych zmian, warunki sprzyjające rozwojowi zupełnie nowych form i gatunków.
W dolinie Strumienia Junikowskiego, gdzie prowadzono, od II połowy XIX w.
do lat 60. ubieglego stulecia, intensywną eksploatację surowców ceramicznych (gliny zwałowe i iły warwowe), uległy silnemu przeobrażeniu zarówno rzeźba terenu,
jak i stosunki wodne. Badania florystyczne, prowadzone przez Jackowiaka na tym
silnie zdegradowanym terenie, wykazały relatywnie bardzo wysoki udział gatunków
bardzo rzadkich i zagrożonych na terenie Poznania, znacznie wyższy od średniej dla
całego miasta wskaźnik różnorodności flory. Wynosi on ponad 200 gatunków roślin
kwiatowych i paprotników występujących na 1 km2 w odniesieniu do 146 gatunków
średnio dla całego miasta (Kaniecki i in. 1993).
Z kolei badania Ptaszyka wykazały, że ten obszar glinianek pełni funkcję regionalnej ostoi dla ptaków lęgowych, umożliwiając odbycie lęgów gatunkom zagrożonym, rzadkim i chronionych prawem. Jest to obszar prezentujący taką różnorodność
i bogactwo krajowej awifauny, jaką obecnie rzadko można spotkać na terenie Wielkopolski. Wartość przyrodnicza tego terenu jest porównywalna z obiektami obejmowanymi ochroną rezerwatową. Gnieździły się tam między innymi gatunki ptaków
uznane za zagrożone w swojej egzystencji w skali ogólnoeuropejskiej (Kaniecki i in.
1993).
Obszar aglomeracji poznańskiej został silnie zmieniony w wyniku działalności
człowieka. Przeobrażeniu uległy praktycznie wszystkie jego elementy: wody, rzeźba
terenu, gleby, topoklimat, szata roślinna oraz świat zwierzęcy.
Największe przekształcenia środowiska wodnego zaszły na obszarze historycznego Starego Miasta, gdzie wręcz można mówić o likwidacji czynnika wodnego.
W miarę oddalania się od centrum miasta ten stopień przeobrażenia środowiska
wodnego maleje, tym niemniej jest jednak bardzo wyraźny.
Szansą znaczącej poprawy obecnej sytuacji staje się tworzenie strategii ochrony
wód, i to wszelkiego rodzaju, występujących na obszarach miejskich. Powinna ona
uwzględniać zarówno przyrodzoną równowagę bilansu wodnego, jak i zachowanie
się w miarę naturalnego układu biocenotycznego i siedlisk.
W dotychczasowych działaniach wodnogospodarczych na obszarach zurbanizowanych dominowały problemy: zaopatrzenia w wodę, ochrony przed powodzią
i odwodnienia obszaru miejskiego oraz tworzenia różnego typu systemów odprowadzania ścieków. Dopiero mniej więcej od około 30 lat, kiedy to doceniona została
rola środowiska przyrodniczego, zaczęto na nowo odkrywać rolę i znaczenie wód
powierzchniowych dla miasta i jego mieszkańców.
Nowe tendencje w urbanistyce zmierzają do optymalnego wykorzystania walorów środowiskowych, w tym przede wszystkim warunków wodnych. Poznań, położony na skrzyżowaniu trzech dużych dolin rzecznych, tj. Warty, Bogdanki i Cybiny,
ma szczególnie korzystne warunki do wyeksponowania walorów środowiskowych.
Opracowany przez Urząd Miasta w 2013 roku „Program ochrony środowiska dla
miasta Poznania na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku” niestety nie w pełni
gwarantuje poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze miasta. Dotyczy
to również i zasobów wodnych. Celem opracowania tego „Programu...” jest realizacja kierunków i założeń wytyczonych na szczeblu „Polityki ekologicznej państwa
w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Programu ochrony środowi-
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ska dla województwa wielkopolskiego na lata 2012–2015” oraz innych dokumentów
o charakterze strategicznym. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych w
tym Programie były dane uzyskane z monitoringu środowiska publikowane na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
oraz raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce, dane statystyczne itp. Kolejnym
etapem prac było zdefiniowanie głównych wyzwań i działań strategicznych, przed
którymi stoi miasto w zakresie ochrony środowiska do 2020 roku. Następnie stworzono wizję, czyli pożądany obraz miasta w zakresie ochrony środowiska, który jest
rozwinięciem wizji „Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku”.
W zakresie działań wodnogospodarczych „Program...” przewiduje zachowanie
istniejących ujęć wody, przy jednoczesnej ich modernizacji oraz zachowanie istniejących oczyszczalni ścieków, zarówno centralnej jak i dla miasta lewobrzeżnego
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przewiduje się również budowę
nowej sieci kanalizacyjnej na terenach zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania oraz kolektorów, których zadaniem będzie m.in. odciążenie starej, ponad
100-letniej, śródmiejskiej kanalizacji ogólnospławnej, obejmującej centrum lewobrzeżnego Poznania. Natomiast odnośnie odprowadzania ścieków deszczowych, to
przyjęto zasadę maksymalnego zatrzymania i oczyszczenia wód deszczowych, bez
podania jednak szczegółowego określenia tych zamiarów. Ciągle więc mamy przewagę działań wiążących się z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków.
Na terenie Poznania wyznaczono 13 jednolitych części wód powierzchniowych
(JCW) mieszczących się w granicach miasta. Trzy części dotyczyły Warty, dziewięć
jej dopływów oraz jedna część – Jeziora Kierskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w latach 2010–2011 zdecydowana większość wód osiągnęła stan (potencjał ekologiczny) umiarkowany. Wskaźnikiem decydującym
w ocenie wód był głównie poziom zanieczyszczeń fizykochemicznych wspierających
element biologiczny. Natomiast stan wód Warty posiadał status JCW – silnie zmieniony, a drobne cieki na ogół miały status JCW – naturalny.
Główny nacisk w działaniach ochronnych władze miasta kładą na poprawę jakości wód czterech dużych zbiorników wodnych znajdujących się w obrębie miasta,
a mianowicie: naturalnych – Jeziora Kierskiego i Jeziora Strzeszyńskiego oraz
sztucznych, nazywanych również jeziorami: Maltańskiego i Rusałki. Charakteryzują
się one silną eutrofizacją wód, spowodowaną nieuporządkowaną gospodarką wodnościekową w ich sąsiedztwie.
Jezioro Kierskie, będące największym zbiornikiem wodnym Poznania (powierzchnia – 285,6 ha, maksymalna głębokość – 37,6 m, średnia głębokość – 10,1 m)
stanowi zaplecze rekreacyjne miasta Poznania i przyległych gmin. Znajdują się nad
nim liczne ośrodki wypoczynkowe, kluby żeglarskie, plaże i działki rekreacyjne.
Nieuporządkowana jest przy tym jeziorze gospodarka wodno-ściekowa. Jest to
zbiornik silnie zeutrofizowany. Zanieczyszczenia doprowadzane są głównie dopływami i z terenów zabudowanych, wodami podpowierzchniowymi i spływami powierzchniowymi wód atmosferycznych. Wody dopływów miały na ogół IV i V klasę
czystości. Działania rekultywacyjne miały na celu doprowadzenie tlenu do warstw
naddennych jezior, celem umożliwienia rozkładu materii organicznej. Aeratory zainstalowane w jeziorze znajdują się w 3 głęboczkach, w których kumulują się zanieczyszczenia zawierające duże ilości fosforu. W końcu lat 80. XX w., tj. przed zainstalowaniem napowietrzaczy, tlen występował tylko w przypowierzchniowej war-
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stwie do głębokości 3 m. Poniżej występowała strefa beztlenowa z dużym stężeniem
siarkowodoru, co spowodowało wyśnięcie niektórych gatunków ryb, np. sielawy.
W 1994 roku warstwa tlenowa miała już miąższość 8 (Kaniecki 1995a), a obecnie,
kiedy pracuje 5 aeratorów, wystarczająca ilość tlenu występuje w okresie letnim w
warstwie o miąższości 12–18 m, natomiast w pozostałych okresach roku wystarczająca ilość tlenu występuje w całym profilu pionowym. Dzięki napowietrzaniu wód
zbiornika strefa beztlenowa staje się co roku mniejsza. Powstały warunki sprzyjające
zarybieniu całej misy jeziornej (Program... 2013).
Malta, zwana również Jeziorem Maltańskim, stanowi sztuczny zbiornik wodny
o powierzchni 64,0 ha, maksymalnej głębokości 5,5 m i średniej głębokości 3,1 m.
Utworzony został w 1952 roku poprzez spiętrzenie wód Cybiny. W latach 80. został
przebudowany i pogłębiony dla intensywnego wykorzystania go w celach sportowych. Wymaga to ciągłej konserwacji samego zbiornika i jego budowli wodnych,
wykonywania przeglądów i napraw oraz dbania o odpowiednią jakość wody. Dlatego
co cztery lata spuszczana jest woda ze zbiornika w okresie jesiennym, a ponowne
napełnianie następuje wiosną następnego roku. Wody tego zbiornika są zeutrofizowane. Stosowane od niedawna metody polegające na blokowaniu fosforu dzięki
zabiegom mobilnej aeracji pulweryzacyjnej, połączonej z inaktywacją fosforu,
utrzymują dobrą jakość wody w zbiorniku, pomimo zewnętrznej dostawy biogenów.
Ponadto wyeliminowano zakwity sinic. W wodach tego zbiornika zastosowano również zabieg biomanipulacji, polegający na introdukcji ryb drapieżnych dla utrzymania na niskim poziomie populacji ryb planktonożernych. W celu eliminacji ładunku
zanieczyszczeń doprowadzanych do zbiornika Maltańskiego zbudowano na ciągu
rzeki Cybiny system 4 zbiorników, których zadaniem jest wiązanie zanieczyszczeń
i substancji powodujących zakwity sinic i glonów. Substancje te, głównie związki
fosforu, są deponowane w osadach dennych zbiorników i okresowo usuwane w sposób mechaniczny. W 2012 roku z dna jednego ze stawów na Cybinie usunięto np.
około 3 500 m3 namułów, a z dwóch zbiorników w Parku Sołackim usunięto około
1 000 m3 namułów. Poza tym rocznie jest czyszczonych około 30 km drobnych cieków z namułów, roślinności i śmieci.
W celu eliminacji dopływu związków biogennych do Cybiny z terenu Ogrodu
Zoologicznego, zaprojektowano system oczyszczania wód wykorzystujący roślinność porastającą jeden ze stoków na terenie ogrodu zoologicznego. Redukuje to
zawartość zanieczyszczeń o 70% (Program... 2013).
Jezioro Strzeszyńskie o powierzchni 34,9 ha, maksymalnej głębokości 17,6 m
i średniej głębokości 8,2 m, jest zbiornikiem naturalnym i stanowi bardzo atrakcyjny
obiekt rekreacyjny. Zlokalizowane jest tam kąpielisko miejskie. Wody tego zbiornika, szczególnie w ostatnich kilku latach, wykazują wzrost eutrofizacji, której przyczyną jest napływ zanieczyszczeń z terenów o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej. Miasto uruchomiło (maj 2013 roku) stacjonarny aerator zasilany wiatrem
z systemem stałego dozowania inaktywatorów fosforu. W wyniku tych działań oraz
zabiegów mobilnej, precyzyjnej aeracji pulweryzacyjnej spowodowało ograniczenie
występowania zakwitów sinic i glonów w sezonie letnim (Program... 2013).
Zbiornik Rusałka, sztuczny zbiornik o powierzchni 36,7 ha, maksymalnej głębokości 9,0 m i średniej głębokości 1,9 m, utworzony został w 1943 roku poprzez spiętrzenie wód Bogdanki. Zbiornik ten wraz z doliną Bogdanki stanowią atrakcyjny
teren rekreacyjny dla mieszkańców Poznania. Jest tam kąpielisko. Na ogół nie
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stwierdza się w wodach tego zbiornika niepokojących zmian.
W zakresie sztucznych zbiorników wodnych, których na obszarze Poznania jest
około 150, praktycznie nie podejmuje się większych działań ochronnych.
Z innych działań ochronnych wymienić należy:
 biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki,
 system stałego oczyszczania wód ciągu wodnego rzeki Cybiny,
 rewaloryzację Strumienia Junikowskiego,
 konserwację i remont wałów przeciwpowodziowych,
 konserwację rowów i renowację kilku drobnych cieków oraz czyszczenie niektórych stawów i wydobycie namułów.
Wody podziemne z utworów czwartorzędowych, szczególnie te płytko zalegające, wykazują na obszarze zwartej zabudowy niską klasę jakości. Przejawia się to
wyższą zawartością azotanów. W obrębie zwartej zabudowy miasta dominuje średnia
klasa jakości wody, lokalnie nawet złej jakości (klasa IIb – IV).
Obecnie zauważa się, że jakość wód na tych terenach zanieczyszczonych ulega
polepszeniu w wyniku odcięcia dopływu dalszych zanieczyszczeń, podjętych działań
rekultywacyjnych oraz zastosowaniu rozwiązań technicznych, chroniących środowisko przed zanieczyszczeniami. Kontrolą objęte są obiekty stanowiące potencjalne
źródła zanieczyszczeń:
 nieczynne składowiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej,
 przy zbiornikach ziemnych węzła drogowego Dębina baza paliw położona na
terenie jednostki wojskowej w Poznaniu-Krzesinach.
Końcowym etapem Programu jest stworzenie wizji, czyli pożądanego obrazu miasta
w zakresie ochrony środowiska na 2030 rok. Stworzona ma być na terenie Poznania
zrównoważona gospodarka wodna. Najważniejszymi celami w tym zakresie są:
 zmniejszenie powierzchni utwardzonych na terenie miasta, celem zwiększenia
retencji wód opadowych i zmniejszenie ilości odprowadzanych wód opadowych do kanalizacji celem poprawy bilansu wodnego w mieście,
 zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń przez wody wpływające na obszar
miasta,
 eliminacja źródeł zanieczyszczeń, zarówno stałych jak i o charakterze incydentalnym, celem poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych na
terenie miasta.
Zamierzenia te osiągnie się poprzez następujące typy działań:
 regularne kontrole cieków i kolektorów deszczowych,
 zabiegi rekultywacyjne zbiorników wodnych,
 rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej
 działania edukacyjne dotyczące racjonalnego wykorzystania wód,
 monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,
 zwiększenie naturalnej retencji wodnej obszaru miejskiego, spowalniającej
spływ powierzchniowy wód opadowych,
 regularne kontrole.
W świetle przedstawionych działań i zamierzeń znajdujących się w Programie...
(2013) stwierdzić można, że ochrona zasobów wodnych na obszarze Poznania ma
charakter dość wybiórczy. Główne działania skupiają się na ochronie jakości wód
czterech największych zbiorników wodnych na obszarze Poznania. Brakuje prak-
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tycznie takich działań, jak renaturyzacja i rekonstrukcja części dawnej sieci rzecznej,
poznanie warunków obiegu wody na obszarze miasta, działań wiążących się z uatrakcyjnieniem niektórych obiektów wodnych, w sąsiedztwie których mieszkańcy
miasta mogliby aktywnie wypoczywać.
Na ogół nie znamy również ilości wód odpływających ciekami z terenu miasta,
bowiem nie są kontrolowane. Nie znamy więc ani rocznego rytmu odpływu tych
rzek, ani sezonowego czy też dobowego. Ten ostatni, ze względu na rytm zużycia
przez mieszkańców wody, odprowadzanej następnie do sieci rzecznej, zmienia się w
różnych porach dnia i wynika z cyklu działań człowieka w ciągu doby, również jest
zupełnie nierozpoznany.
Nie znamy również udziału wód obcych w odpływie rzecznym. Sztucznie dołączone obszary w wyniku skanalizowania bądź przerzuty wody, w znacznym stopniu
zmieniają wielkość naturalnego odpływu, a szacunki czy też odniesienia do terenów
przyległych nie zawsze są wiarygodne czy też rzeczywiste. Stąd też konieczne staje
się monitorowanie ilości wód odpływających, różnymi systemami, z terenu miasta.
Docelowym działaniem na obszarze Poznania powinno być stworzenie takiej
przestrzeni krajobrazowej powiązanej z systemem akwatycznym, w której utrzymywane będą charakterystyczne ekosystemy, optymalnie dostosowane do istniejących
warunków środowiskowych. Ekosystemy te powinny być odtworzone z istniejących
pozostałości bądź też na nowo wprowadzone. Dążyć należy do tworzenia samoregulujących się systemów ekologicznych, rozwijanych przede wszystkim wzdłuż linii
cieków. Dotyczy to nie tylko doliny Warty, ale i Cybiny, Głównej, Bogdanki i innych istniejących jeszcze cieków na obszarze miasta. Zachowana jednak być musi
naturalna zmienność warunków wilgotnościowych w strefach przyległych, jak
i wahań poziomów wód powierzchniowych i podziemnych.
Ograniczeniami w działaniach ochronnych są na pewno zbyt niskie możliwości
finansowania tych celów. Faktem jednak również jest, że władze Poznania nie prowadzą od kilkunastu lat polityki proekologicznej i dotyczy to praktycznie wszystkich
elementów środowiska przyrodniczego. Najlepszym na to dowodem jest obecny stan
i wygląd doliny Warty.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono etapy rozwoju zbiorników retencyjnych. W terminologii
hydrologicznej na Białorusi wyróżnia się dwa rodzaje zbiorników wodnych: duże – o pojemności powyżej 1 mln m3 i małe – poniżej 1 mln m3. Badania problemu rozwoju zbiorników
retencyjnych powinny wiązać się z kompleksową analizą procesów wewnątrz zbiorników,
takich jak: formowanie brzegów i mis zbiorników, ich zamulanie i zarastanie, reżim hydrologiczny, życie organiczne. Kompleksowe badania zbiorników różnych typów pozwoliłoby
wyjaśnić ich osobliwości, podobnie jak w przypadku dużych zbiorników wodnych, dla których
znane są teoretyczne i metodologiczne podstawy ich rozwoju. Przyjęto, że małe zbiorniki
charakteryzują się osobliwością geomorfologiczną, parametrami regionów hydrograficznych,
stabilnością reżimu poziomego, niewielkim wpływem na tereny przyległe, szybkim tempem
formowania brzegów i misy oraz krótkim czasem kształtowania się nowego ekosystemu.
Z powiększaniem się powierzchni zbiorników na skutek działalności fal rośnie ich hydrodynamiczna aktywność. Przy zwiększeniu powierzchni lustra wody rośnie aktywność strefy
powierzchniowej. W zbiornikach retencyjnych strefa pasywna w stosunku do ich całkowitej
powierzchni wynosi ponad 70%. Tym samym rozwój zbiorników przebiega w kierunku szybkiej „starości” i strat jakościowych w ich wykorzystaniu gospodarczym.
Słowa kluczowe: zbiornik retencyjny, zamulanie, zarastanie, Białoruś
Summary:The aim of this study is an analysis of stages of water reservoirs development. An
important fact is of hydrological terminology in Belarus, there are classified water reservoirs
with capacity more then 1 million m3 and reservoirs and less then 1 million m3. However, the
main difference between these artificial reservoirs depends on the discharge of water from
reservoirs, depending on the body of water is unregulated and is done automatically when it
reaches the water table to overflow. The research problem of the development of reservoirs
should be included into a comprehensive analysis of the inside of reservoir processes such as
the formation of edges and reservoirs basins, their silting and overgrowing, hydrological regime, organic life. Comprehensive investigations on various types of containers would explain
their singularity, as in the case of large bodies of water are known for which the theoretical and
methodological basis of their development. It was assumed that in contrast to the large development of small reservoirs determines the existence of a zone difference, i.e. smaller hydromorphological and morphometric scale of indicators geomorphological peculiarity, parameters
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of hydrographic, the stability of the horizontal regime, slight influence on the surrounding
territory, the rapid course of the formation of the banks and bowls, and short time of new
ecosystem forming. In the reservoirs the passive zone surface in relation in to its entire surface
is higher than 70%. Thus, the natural development of reservoirs has been changing towards
fast “old age” and losses of the economical using.
Key words: water reservoir, silting, overgrowing, Belarus

Wstęp
Zbiorniki retencyjne o pojemności poniżej 1 mln m3 budowane są na Białorusi
przeważnie na małych ciekach o długości nie przekraczającej 10 km. Ponad 30%
wszystkich tego typu cieków posiada różnego rodzaju urządzenia piętrzące.
Sztuczne zbiorniki wodne w różnym stopniu wpływają na odpływ rzek. Do niedawna uważano, że stawy i małe zbiorniki zmniejszają odpływ regulowanych przez
nich cieków wodnych kosztem zwiększonego parowania. Jednak już pierwsze badania bilansu wodnego wykonane na małych jeziorach i zbiornikach wodnych położonych na terenach leśnych, wykazały, że teza ta nie potwierdza się, bowiem następuje
zwiększenie odpływu a nie zmniejszenie (Prytkowa i Szirokov 1992, Kirviel 2005).
Zwiększenie odpływu odbywa się tu kosztem dopływu bocznego, opadów na zwierciadło wody oraz dopływu wód gruntowych (freatycznych). W przypadku kaskady
zbiorników zwiększenie odpływu jest również związane z zasilaniem wód filtracyjnych z wyżej usytuowanych zbiorników (Prytkova 1981).
Zbiorniki retencyjne wpływają na obniżenie wiosennego odpływu tj. w okresie
napełniania stawów, a latem nie przyczyniają się do znacznego zwiększenia odpływu
nawet podczas najniższego stanu wód. Wpływ zbiornika na wahania odpływu
w latach o przeciętnym zasilaniu atmosferycznym jest rzędu ok. 1%, a w latach suchych wzrasta do 1,5%.
W rozwoju naturalnych, jak i sztucznych zbiorników wodnych wyróżnia się, niezależnie od przyjętych kryteriów, najczęściej 3 etapy rozwoju: młodość, dojrzałość
i starość (Milkov 1978a, 1978b). Z kolei inni autorzy stosują kryteria odnoszące się
do zdolności zatrzymania rumowiska w zbiorniku (Karauszev 1977, Mołdovanov
1978), bilansu sedymentacyjnego uwzględniającego proporcje między materią napływającą do zbiornika a wytwarzaną w jego obrębie (Prydkova 1981, 1986), a także
kompleksowej charakterystyki zbiornika (Szyrokov i Kirvel 1987, Kirvel 1994).
Długość poszczególnych etapów rozwoju jest w zasadzie jednakowa. Istnieje system
powiązań wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem zbiornika. Na przykład zamulanie zbiornika pobudza jego zarastanie, a to z kolei prowadzi do ograniczenia prędkości przepływu wody, erozji brzegów, tworzenia substancji organicznej,
zwiększenia zdolności zatrzymania rumowiska w zbiorniku i wpływa na przyrost
osadów dennych.
Zbiorniki retencyjne akumulują masę i energię, do czego przyczynia się istotnie
zmiana warunków hydrodynamicznych odpływu w ich obrębie. W wyniku tych procesów kształtują się tu specyficzne cechy reżimu hydrologicznego, hydrochemicznego, hydrobiologicznego oraz sedymentacyjnego. Powstają przyrodniczo-antropogeniczne hydroekosystemy charakteryzujące się z różnym stopniem autonomiczności.
Zjawisko zaniku zbiorników wodnych jest powszechnie znane. Jest to efekt dostawy ładunku materiału klastycznego z obszaru zlewni, występowania procesów
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abrazji brzegów oraz ich zarastania. W pierwszym okresie funkcjonowania zbiornika
zdecydowanie przeważa dostawa materiału mineralnego – pochodzącego z abrazji
brzegów, nad materią organiczną, a w kolejnych etapach jest odwrotnie. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że w miarę coraz większego zamulania zbiornika zmniejsza
się jego zdolność do zatrzymania rumowiska, a procesy zarastania w płytszych częściach zbiornika naruszają tą prawidłowość. Zmieniają się proporcje między akumulowanym ładunkiem dennym i zawiesiny dostarczanym do misy przez ciek, a ładunkiem pochodzącym z abrazji brzegów. Dynamika ww. procesów przyczyniających
się zamulania zbiorników jest zatem zmienna w czasie i przestrzeni.
Etapy rozwoju zbiorników
Pierwsze stadium zaczyna się zaraz po napełnieniu zbiornika wodą i trwa 10–15
lat. Charakteryzuje się ono przebudową brzegów, rozwinięciem procesów grawitacyjnych i abrazyjnych (tab. 1). Zbiornik ma wówczas największą intensywność zamulania. W tym okresie pojemność zbiornika może zmniejszyć się od 4 do 8%. Intensywność zamulania (wskaźnik zamulania) jest to iloraz pojemności zbiornika do
rocznej objętości odpływu rumowiska (Prytkova 1981) (ryc. 1).
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Ryc. 1. Związek między powierzchnią
wybranych zlewni zbiornikowych (F)
a ładunkiem materiału klastycznego
odprowadzanego z jednostkowej
powierzchni zlewni, w całym okresie
funkcjonowania poszczególnych
zbiorników (Mz)

W tym etapie zbiornik otrzymuje największą ilość materiału sedymentacyjnego,
a stosunek pomiędzy materiałem allochtonicznym i autochtonicznym jest najmniejszy. Wpływ zlewni na zamulanie zbiornika jest wówczas najmniejszy (ryc. 1).
W tym stadium największą uwagę należy zwrócić na ochronę brzegów przed abrazją.
Wysoka, biologiczna aktywność stosunkowo niedawno zalanej pokrywy glebowej
sprzyja wypłukiwaniu z nich związków chemicznych: biogennych i organicznych.
Nieraz jest ich tak dużo, że mogą zakłócić ekosystem zbiornika. Pierwsze stadium
charakteryzuje się także różnym stopniem podtopienia brzegów. Ustala się wówczas
związek hydrauliczny między wodą zgromadzoną w zbiorniku, a wodą podziemną.
Zarastanie zbiorników jest procesem przyrodniczym, którego rozwój zależy m.in.
od uwarunkowań hydrologicznych, hydrodynamicznych, klimatycznych, morfologicznych brzegów i dna, charakteru osadów oraz właściwości fizyko-chemicznych
wody (Kirvel 2005).
W pierwszych latach po napełnieniu zbiornika następuje proces zarastania strefy
brzegowej, szczególnie jego górnej, płytszej części, charakteryzującej się najmniejszą aktywnością hydrodynamiczną. Najbardziej zarastają te części zbiorników,
w których dnach występują gleby torfowo-błotne. Pojawiają się tam pasowo lub
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punktowo rośliny z dominacją helofitów (do 10 gatunków). Natomiast w strefach
brzegowych, pozbawionych gleb w procesie kształtowania misy zbiornika, zarastanie
jest ograniczone i nie sprzyja utrwaleniu roślinności.
Tab. 1. Wskaźniki abrazji brzegów wybranych zbiorników retencyjnych
Abrazja
Objętość osadów Średnia roczna Średni roczny
Średnia
Długość
w okresie
w okresie
Nr
objętość odproubytek
powierzch- brzegu
[m]
[m3]
zbiorniwadzonego
pojemności
nia abrazji abrazyjneka
materiału
zbiornika
funkcjo- średniafunkcjo- średnia
[m2]
go [m]
[m3]
[%]
nowania roczna
nowania roczna
1
5,50
0,16
1,65
1500
2475
72,8
109,0
0,092
2
6,30
0,35
1,58
750
1185
65,8
98,7
0,220
3
3,40
0,17
1,02
2500
2550
128,0
192,0
0,078
4
3,70
0,12
1,02
900
918
28,6
42,9
0,048
5
4,70
0,20
2,00
1500
3000
125,0
188,0
0,170
6
4,00
0,40
1,20
900
1080
108,0
162,0
0,240
7
4,85
0,19
2,79
1100
3069
123,0
184,0
0,150
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Rabr [%]

Zbiorniki retencyjne w pierwszym stadium rozwoju charakteryzują się niedoborem materii organicznej. Wynika to z faktu, że abiotyczne czynniki odgrywają większą rolę w kształtowaniu bilansu materii niż biotyczne. Bilans ten równoważy się
dopiero po 10–15 latach eksploatacji na skutek uaktywnienia się procesów hydrobiologicznych.
W drugim stadium rozwoju zbiorników retencyjnych (15–50 lat) następuje powolny proces formowania się brzegów
0,3
i misy zbiornika, a w konsekwencji
ustala się równowaga ekologiczna.
0,2
Występująca wzdłuż brzegów wyższa
roślinność wodna chroni je przed abrazją (ryc. 2). W formowaniu roślinności
0,1
główną rolę mają hydrofity (11–15
gatunków) i helofity (5–16 gatunków).
0
Zarastanie zależy od stopnia zamulenia
0
10
20
30
40
i cech podłoża. W tym etapie rozwoju
T [lata]
zarastanie
następuje
strefowo.
Ryc. 2. Abrazja brzegów wybranych zbiorniW
pierwszej
strefie,
o
głębokości
od
ków wodnych (Rabr) w funkcji czasu eksploa0,0–2,0 m, rosną typowe rośliny wodtacji (T), z uwzględnieniem stopnia ich zarone. Drugi pas, którego granice zależą
śnięcia (linia ciągła – poniżej 30%, linia przeod wahania poziomu wody, zajęty jest
rywana – powyżej 45%).
przez powietrzno-wodne gatunki roślin
wodnych. Trzeci pas to typowo podwodna roślinność. Tworzenie pasów roślinności
jest zmienne w czasie. Z jednej strony następuje proces zmiany strefy zarastania od
górnych części zbiornika do zapory, a z drugiej – zmiany liczby gatunków roślinności wraz z wydłużaniem okresu jego eksploatacji. Intensywność zamulania zbiornika
wynosi 1–2% całkowitej jego pojemności. Zwiększa się stosunek pomiędzy materią
allochtoniczną i autochtoniczną co odzwierciedla wpływ powierzchni zlewni zbiornikowej na sedymentację osadów. Zbiorniki retencyjne są w tym etapie bardzo po-
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Fz [%]

dobne do jezior (Choiński 2007). Wraz ze wzrostem czasu eksploatacji zbiornika
proces jego zamulania powoli zanika, a rośnie znaczenie procesów zarastania. Istnieje wyraźny wpływ głębokości zbiorników i rzeźby dna na ich zarastanie. Powierzchnia zarastania wyższej roślinności wodnej zwiększa się wraz z zmniejszeniem się
średniej głębokości zbiornika (ryc. 3).
Jak stwierdza Łoś (1998) istnieje zależność pomiędzy „przyjaznością (zbiornika)
dla środowiska”, a procesami akumulacyjnymi związanymi z rozwojem roślinności
przybrzeżnej i dennej. W końcowym etapie tego stadium rozwoju, górna część zbiornika jest zarośnięta. Dlatego też w programie ochrony zbiorników musi być
uwzględnienie ograniczenia dostawy produktów erozji ze zlewni i przyległej strefy
brzegowej.
Trzecie stadium rozwoju zbiorników
100
przypada na okres 50–80 lat od mo80
mentu ich powstania, a w niektórych
60
przypadkach może być znacznie dłuższy. W czasie eksploatacji zbiorników
40
następuje ich intensywne zamulanie,
20
które wspomaga ich zarastanie. W
formowaniu się roślinności główną rolę
0
odgrywają hydrofity (7–15 gatunków).
0
1 Hśr [m] 2
3
Znaczna powierzchnia zbiornika zostaje pokryta roślinnością (30–90%). W Ryc. 3. Zależność między średnią głębokością
(Hśr) badanych zbiorników retencyjnych (1, 2,
procesie tym znaczną rolę odgrywają
3… 16) a powierzchnią zarastania (Fz).
helofity (10–19 gatunków) i higrofity
(od 6–20 gatunków). Większa część zbiornika przekształca się w bagno, za wyjątkiem doliny rzeki. Roślinność wodna odgrywa podwójną rolę w akumulacji osadów.
Z jednej strony chroni ona brzegi zbiornika przed abrazją i tym zmniejsza jego zamulenie. Z drugiej zaś wzbogaca osady denne materiałem organicznym, a także zwiększa zdolność utrzymania rumowiska. Wpływ zlewni na zamulenie jest w całym analizowanym okresie. Teoretycznie, w trzecim stadium rozwoju dostarczane rumowisko powinno częściowo przepływać przez zbiornik tranzytem, ale proces zarastania
to utrudnia.
Abrazja brzegów jest ważnym źródłem dostawy materiału klastycznego, który
bierze udział w procesie zamulania zbiornika, szczególnie w pierwszym, a także
w drugim i trzecim stadium jego rozwoju tj. w ciągu całego okresu eksploatacji.
W tym ostatnim stadium procesy akumulacji w przybrzeżnej części i strefie głębokowodnej wzmacniają się procesami zarastania i tworzenia się pła (spleja). Na ewolucję zbiornika wpływa wówczas mikrorzeźba dna doliny rzeki oraz miąższość pokładów torfu. W miarę akumulacji osadów najbardziej hydrodynamiczna strefa
zbiornika powoli przemieszcza się w kierunku zapory i wzdłuż niej formują się biogenne brzegi.
Pierwszy etap rozwoju dużych i małych zbiorników wodnych przebiega identycznie. Różnica polega jedynie na tym, że w drugim okresie rozwoju dużych zbiorników wodnych następuje proces intensywnego zamulania i zarastania. Ekologiczna
równowaga tych zbiorników ustala się w trzecim (najdłużej trwającym) stadium
rozwoju. Badania procesów rozwoju zbiorników wodnych o objętości powyżej 1 mln
m3 pozwoliły wydzielić cztery etapy rozwoju (Łopuch 2000).
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Podsumowanie
Głównym celem budowy zbiorników retencyjnych na Białorusi jest ich wykorzystywanie do nawadniania, hodowli ryb, a także w celach przeciwpożarowych, rekreacyjnych itd. Zabiegi agrotechniczne w zlewni, osuszanie lub nawadnianie z wykorzystaniem sztucznej sieci drenażu, której gęstość jest większa od naturalnej sieci hydrograficznej, zastosowanie nawozów, zrzuty ścieków przemysłowych przyczyniają
się do zwiększonej dostawy ładunków materiału klastycznego i rozpuszczonego,
pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. W tym drugim przypadku powoduje
to eutrofizację zbiornika. W ten sposób są one zamulane, zarastają i tracą swoje gospodarcze wykorzystanie. Rewitalizacja takich zbiorników wymaga ich oczyszczenia
z osadów dennych i roślinności. Jednak w praktyce tego typu zabiegi hydrotechniczne są rzadko stosowane. Do nielicznych przykładów działań zmierzających do odbudowy zbiorników retencyjnych należy nadbudowa wysokości zapory lub bagrowanie.
Z ekonomicznego punktu widzenia taniej jest zbudować nowy zbiornik, aniżeli oczyścić stary.
Przyjmuje się, że żywotność zbiornika wodnego może trwać do 50 lat, ale przy
właściwej eksploatacji, może przedłużyć się do 80 i więcej lat. Proces zamulania
zbiorników i dostawy substancji biogennych, które stymulują ich zarastanie można
ograniczyć przez wprowadzenie proekologicznej gospodarki w całej zlewni opartej
na zasadach zrównoważonego rozwoju, a także zwiększenie częstości wymiany wody w zbiorniku. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zbiorniku powinno jednak
uwzględniać potrzeby użytkowników.
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ROLA WYROBISK POEKSPLOATACYJNYCH
W KSZTAŁTOWANIU OBIEGU WODY NA OBSZARZE MIASTA KIELCE
THE ROLE OF THE POST-MINING OBJECTS
IN THE SHAPING OF WATER CYCLE IN KIELCE
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Streszczenie: W pracy dokonano próby analizy wpływu nieczynnych wyrobisk po eksploatacji
surowców mineralnych na kształtowanie obiegu wody w granicach miasta Kielce. Górnictwo
odkrywkowe oddziałuje na hydrosferę nie tylko podczas eksploatacji, ale również na długo po
jej zaprzestaniu. Wydobycie surowców mineralnych w kamieniołomach położonych w granicach miasta Kielce wpłynęło na zmiany przebiegu głównych działów wodnych oraz zmiany
kierunków odpływu powierzchniowego. Zurbanizowany obszar miasta Kielce cechuje niekorzystny bilans wodny wynikający ze znacznego udziału powierzchni nieprzepuszczalnych.
W pracy uwzględniono wpływ funkcjonowania nieczynnych kamieniołomów na poszczególne
elementy bilansu wodnego miasta. Obiekty poeksploatacyjne na obszarze Kielc powodują
ograniczenie odpływu powierzchniowego. Ponadto wyrobiska te przyczyniają się do wzrostu
składowej parowania terenowego, a także parowania z wolnej powierzchni wody, poprzez
występowanie w niektórych z obiektów sztucznych zbiorników wodnych. Wykazano również
wpływ kamieniołomów na infiltrację i retencję wody. Zasygnalizowano ponadto potencjalne
zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych, wynikające z występowania w kamieniołomach nie-izolowanych wychodni skalnych.
Słowa kluczowe: obiekty poeksploatacyjne, obieg wody, Kielce
Summary: In the paper the influence of post-mining objects of mineral resources on the formation of water cycle within the city of Kielce was analyzed. It was proved that the opencast
mining has influence on the hydrosphere not only during exploitation, but also after its stoppage. Extraction of raw materials in quarries located within the city of Kielce influenced the
change of the course of major watersheds and the direction of surface runoff. Urbanized area
of the city of Kielce has a negative water balance resulting from a significant share of impervious surfaces. The study takes into account the impact of the operation of inactive quarries on
the individual elements of the water balance of the city. Post-exploitation objects in the area of
Kielce result in reduced surface runoff. Furthermore, these pits help to increase the component
of local evaporation, and the evaporation of the free water surface by the existence of some of
the objects in the reservoirs. Recycling was also shown to influence the infiltration and retention of water. Moreover, a potential threat of groundwater contamination resulting from the
presence of bare rock outcrops in the quarries was signalled.
Key words: post-mining objects, water cycle, Kielce
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Wprowadzenie
Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze przyczynia się do przekształceń
jego poszczególnych komponentów. W wyniku odkrywkowej eksploatacji surowców
skalnych dochodzi do przekształceń w obrębie każdej ze sfer Ziemi, w tym w hydrosferze. Przekształcenia hydrosfery dotyczą zaburzenia stosunków wodnych (reżimu wód powierzchniowych jak i podziemnych), a także zmiany ich parametrów
fizyko-chemicznych (Pietrzyk-Sokulska 2003).
Najczęściej pojmuje się górnictwo odkrywkowe w kategoriach działalności degradującej hydrosferę. Powstałe wskutek eksploatacji szkody utrzymują się nie tylko
podczas działalności górniczej, ale i na długo po jej zaprzestaniu. Po ustaniu antropopresji obszary poeksploatacyjne zaczynają podlegać naturalnym procesom przyrodniczym, a wskutek rekultywacji wracać do stanu poprzedzającego eksploatację.
Analizując wpływ górnictwa na stosunki wodne i obieg wody należy dostrzec również jego pozytywne aspekty, szczególnie na obszarach położonych na terenie miast,
gdzie obieg wody znajduje się pod silną antropopresją.
Zmiany stosunków wodnych na terenach miejskich oraz przemysłowych były
analizowane w licznych pracach (m.in. Soczyńska 1974, Jankowski 1986, 1998,
Michalczyk i Łoś 1996, Czaja 1988, 1999, 2002, Absalon 1998, Nowicka 2002,
Ciupa 2005, 2009, 2010, Michalczyk 2012). Publikacje te wykazały wpływ urbanizacji oraz przemysłu na zmiany każdego z elementów bilansu wodnego: odpływu
powierzchniowego, odpływu podziemnego, infiltracji, retencji i parowania. Tereny
zurbanizowane i uprzemysłowione są zatem obszarami, gdzie kształtowany jest
obieg wody o zupełnie odmiennym charakterze niż w warunkach naturalnych.
Cel, metody i materiały
Celem pracy jest określenie roli nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych
w kształtowaniu obiegu wody na terenie miasta Kielce.
Do realizacji tak postawionego celu pracy wykorzystano metody kameralne oraz
terenowe. Przeprowadzono analizę dokumentów, w tym archiwalnych dotyczących
kamieniołomów zlokalizowanych na obszarze badań: historii eksploatacji złóż, rekultywacji i ustanowienia ochrony prawnej. Z wykorzystaniem oprogramowania Quantum GIS przeprowadzono analizę treści map topograficznych, hydrograficznych,
geologicznych i hydrogeologicznych, w celu określenia uwarunkowań obiegu wody
w przestrzeni miasta. Przeprowadzono również obserwacje terenowe w obrębie
wszystkich nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych na obszarze Kielc pod kątem
oceny warunków hydrologicznych.
Teren badań
Kielce to miasto wojewódzkie liczące ok. 200 tys. mieszkańców, administracyjnie zlokalizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego. Kielce położone są
w zachodniej części mezoregionu Góry Świętokrzyskie (Kondracki 2011). Obszar
miasta wchodzi w skład trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, z czego wynika
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duże zróżnicowanie litologiczne utworów powierzchniowych, których wiek zawiera
się w przedziale od kambru po holocen. Różnorodność skalnych formacji geologicznych była podstawą rozwoju eksploatacji surowców mineralnych, które stanowiły
ważny element gospodarki miasta. W rzeźbie obszaru Kielc dominuje równoległy
i naprzemienny układ wzniesień i obniżeń. W południowej części miasta rozciąga się
system pasm: Posłowickie, Dymińskie oraz część Pasma Zgórskiego, natomiast północne krańce Kielc sięgają do zachodniej części Grzbietu Szydłówkowskiego i do
Pasma Dąbrowskiego. W centralnej części obszaru miasta rozciąga się lokalna kotlina, przecinana przez ciąg wzniesień Pasma Kadzielniańskiego. Na system wód powierzchniowych Kielc składają się rzeki IV rzędu: Bobrza i Lubrzanka wraz z dopływami (ryc. 1). Część obszaru Kielc odwadniają rzeki V rzędu – Silnica i Sufraganiec, lewostronne dopływy Bobrzy. System wód powierzchniowych miasta Kielce
uzupełniają zbiorniki wodne o charakterze antropogenicznym (m.in. Zalew Kielecki)
oraz zbiorniki wodne w nieczynnych kamieniołomach (np. Kadzielnia) (ryc. 1).
Wody podziemne występują w sześciu zróżnicowanych stratygraficznie piętrach
wodonośnych, spośród których wykorzystywane są na potrzeby komunalne wyłącznie piętra czwartorzędowe oraz dewońskie (poziomy górno- i środkowodewoński)
(Prażak 2012). Wody czerpane z dewońskich zbiorników szczelinowo-krasowych
(wapienie i dolomity środkowo- i górnodewońskie) są źródłem wody pitnej dla większości mieszkańców Kielc. Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych na obszarze Kielc jest zróżnicowania przestrzennie ze względu na morfologię
terenu i kształtuje się w przedziale od 0–2 m (doliny rzeczne) do 20 m, z przebiegiem
niepewnym w obrębie wierzchowin (ryc. 1).
Uwarunkowania obiegu wody na obszarach zurbanizowanych określić można na
podstawie analizy użytkowania terenu oraz przepuszczalności gruntów (Biernat i in. 2008). W strukturze użytkowania ziemi w granicach Kielc dominują obszary
zurbanizowane (36,4%), w tym tereny zabudowy mieszkaniowej, komunikacyjne,
przemysłowe oraz użytki rolne (37,5%), spośród których największy udział mają
grunty orne. Znaczny odsetek analizowanego obszaru stanowią także lasy (20,3%).
Przepuszczalność gruntów na obszarze miasta Kielce określono na podstawie klas
przepuszczalności gruntów z Mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, wydzielonych
na bazie map glebowo-rolniczych oraz geologicznych i geomorfologicznych. Na
obszarze leżącym w granicach miasta Kielce występuje 6 klas przepuszczalności
utworów powierzchniowych (ryc. 2). Największą część miasta (obszar zurbanizowany) obejmują grunty o zróżnicowanej przepuszczalności (39,4%), które są charakterystyczne dla terenów silnie przeobrażonych przez człowieka. Równie wysoki jest
udział gruntów o średniej przepuszczalności (35,2%), obejmujących tereny zalesione
w południowej części miasta oraz nieużytki w zachodniej części miasta.
Przemysł oparty na surowcach mineralnych jest ważną gałęzią gospodarki regionu świętokrzyskiego, a największe znaczenie w historii gospodarczej regionu odegrała eksploatacja kopalin skalnych, rudy żelaza i metali nieżelaznych (miedź, ołów).
Kielce posiadają tradycję pozyskiwania surowców mineralnych sięgającą czasów
średniowiecza. Od XIV w. dokumentuje się poszukiwanie i eksploatację złóż kruszców ołowiu (galeny) w rejonie wzniesień Karczówka-Dalnia-Grabina.
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Ryc. 1. Obiekty poeksploatacyjne Kielc na tle środowiska wodnego. Obszary poeksploatacyjne
niedające się przedstawić w skali mapy: A – bez zbiornika wodnego, B – ze zbiornikiem wodnym oraz dające się przedstawić w skali mapy (odpowiednio C i D). Opracowanie na podstawie Mapy hydrograficznej w skali 1:50 000

Ryc. 2. Położenie wyrobisk poeksploatacyjnych na tle przepuszczalności gruntów i sytuacji
topograficznej. Objaśnienia do sygnatur„obszary poeksploatacyjne” jak na ryc. 1

109

Intensywny rozwój kieleckich kamieniołomów nastąpił jednakże w XIX w. i trwał
nieprzerwanie do lat 50. XX w. O zaprzestaniu eksploatacji kieleckich wyrobisk
zdecydowały względy ochrony odsłoniętych wraz z pracami górniczymi unikatowych elementów przyrody nieożywionej. Starania lokalnych naukowców doprowadziły do utworzenia na tym obszarze jednych z pierwszych w Polsce rezerwatów
przyrody nieożywionej (Ślichowice – rok 1952, Kadzielnia – rok 1962).
Obecnie w granicach Kielc nie funkcjonuje już żadna czynna kopalnia, a w krajobrazie miasta występują jedynie obiekty poeksploatacyjne. Część obszarów poeksploatacyjnych zniknęła z przestrzeni Kielc ze względu na wykorzystanie tych
terenów pod budownictwo mieszkaniowe (np. obszar dawnej kopalni „Włodzimierz”
– osiedle Na Stoku) (Rubinowski i Wójcik 1978).
Efektem funkcjonowania przez wieki przemysłu opartego na surowcach mineralnych są wpisane w krajobraz miasta liczne pozostałości górnictwa (ryc. 1). Wyrobiska Kadzielnia, Wietrznia oraz Psie Górki, a także pozostałości po eksploatacji rudy
ołowiu w rejonie wzniesień Karczówka-Dalnia-Grabina leżą w obrębie Pasma Kadzielniańskiego. Obszar ten zbudowany jest z utworów węglanowych dewonu, które
stanowiły przedmiot eksploatacji (wyrobiska: Kadzielnia, Wietrznia, Psie Górki).
Eksploatowano tu również żyły rudne (Karczówka-Dalnia-Grabina). Wapienie dewonu odsłaniają się również w położonym na północ od Pasma Kadzielniańskiego
kamieniołomie Ślichowice. W południowej części miasta w obrębie Pasma Dymińskiego znajduje się kamieniołom Góra Hałasa, który stanowi odsłonięcie piaskowców ordowiku, natomiast w Paśmie Posłowickim leży wyrobisko kambryjskich
i ordowickich piaskowców o nazwie Biesak. Na północnym krańcu miasta znajduje
się niewielki kamieniołom Świnia Góra, gdzie eksploatowano dewońskie kwarcyty
(Rubinowski i Wójcik 1978).
Kieleckie obiekty poeksploatacyjne położone są zarówno w centralnych częściach miasta (Kadzielnia, Wietrznia, Psie Gorki, Ślichowice), jak i poza obszarem
zurbanizowanym (Biesak, G. Hałaska, Świnia Góra, Karczówka-Dalnia-Grabina).
Obiekty te osiągają zróżnicowane rozmiary od 0,01 km2 (Biesak i Świnia Góra) do
0,6 km2 (Karczówka-Dalnia-Grabina). Łącznie jednak stanowią nieznaczny odsetek
powierzchni miasta (poniżej 1%). Wszystkie wyrobiska występujące na terenie miasta są od kilkudziesięciu lat nieeksploatowane i podlegają naturalnym procesom
przyrodniczym. Wykorzystywane są jako miejsca rekreacji przez mieszkańców
Kielc. Na tle wszystkich obiektów wyróżnia się jedynie kamieniołom Kadzielnia,
który jest częściowo zagospodarowany (amfiteatr).
Wyniki badań
Próba oceny wpływu występujących w granicach Kielc obiektów poeksploatacyjnych na obieg wody podjęta w tejże pracy stanowi wstępny etap badań. Uszczegółowienia wymaga przede wszystkim zastosowanie bardziej dokładnej metodyki określenia elementów bilansu wodnego w tych wyrobiskach.
Eksploatacja surowców mineralnych w kamieniołomach zlokalizowanych na terenie Kielc spowodowała modyfikację przebiegu działów wodnych oraz kierunków
odpływu wody. Analizowane obiekty poeksploatacyjne zostały założone w obrębie
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wzniesień, które obecnie zachowały się w postaci ostańców (Kamieniołom Kadzielnia – Skałka Geologów), zostały zniwelowane (Góra Wietrznia), bądź rzeźba ich
stoków została wyraźnie przekształcona. Wzniesienia Karczówka, Dalnia i Grabina
ze śladami żyłowej eksploatacji galeny leżą w obrębie wododziału zlewni Silnicy
i Sufragańca (ryc. 3A). Lejkowate zagłębienia po dawnych szybach, pełnią funkcje
zagłębień bezodpływowych i powodują lokalne modyfikacje przebiegu działu wodnego, ze względu na nieznaczne rozmiary tych form. Jednakże kamieniołom wapieni,
wcinający się we wzniesienie Góry Grabiny, warunkuje już niepewny przebieg działu wodnego zlewni Sufragańca i Silnicy (ryc. 3A). Podobnie niepewny przebieg
działu wodnego powoduje lokalizacja wyrobiska Biesak w obrębie wododziału
Zlewni Bobrzy i jej dopływu Silnicy (ryc. 3B). Brak możliwości jednoznacznego
wyznaczenia przebiegu działów wodnych powoduje trudności bilansowania zasobów
wodnych poszczególnych zlewni.

Ryc. 3. Modyfikacja przebiegu działów wodnych spowodowana lokalizacją obszarów pogórniczych – Karczówka-Dalnia-Grabina (A) i kamieniołomu Biesak (B)

Zmiany rzeźby terenu w związku z eksploatacją surowców mineralnych spowodowały przekształcenia kierunków odpływu wód powierzchniowych na terenach przylegających bezpośrednio do wyrobisk. W niewielkich bezodpływowych zagłębieniach terenu
w obrębie ciągu wzniesień Karczówka-Dalnia-Grabina (fot. 1)
oraz reliktów wzniesienia Psie
Górki dochodzi do przerwania
ciągłości linii odpływu wód
opadowych. Zagłębienia te
stanowią swoiste „pułapki”
zatrzymujące wodę spływającą
po stoku. W przypadku kamieniołomu Ślichowice eksploataFot. 1. Leje szybów poeksploatacyjnych na Górze
cja północno-zachodniego zboGrabina jako lokalne zaglębienia bezodpływowe
cza Góry Ślichowicy (ryc. 4)
(fot. UM Kielce)
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spowodowała powstanie w obrębie wyrobiska wschodniego miejsca koncentracji
części spływu powierzchniowego z wyższych partii tego wzniesienia. Wyrobisko to
jest więc obecnie zagłębieniem bezodpływowym, natomiast przed jego eksploatacją
teren ten był miejscem odprowadzania wody. Podobne zagłębienie bezodpływowe
przechwytujące spływ powierzchniowy stanowi kamieniołom Biesak na zboczu
Kamiennej Góry. Eksploatacja kamieniołomów Ślichowice oraz Biesak w obrębie
stoków spowodowała więc powstanie obszarów zasilania tych wyrobisk. Zlewnie
tych kamieniołomów obejmują wyższe partie eksploatowanych wzniesień (Góry
Ślichowicy i Kamiennej Góry). W przypadku kamieniołomu Biesak powierzchnia
zlewni obszaru bezodpływowego powierzchniowo przekracza 2,5-krotnie powierzchnię zajętą przez same wyrobisko i wynosi 0,019 km2 (ryc. 5), natomiast w
przypadku kamieniołomu Ślichowice powierzchnia zlewni wyrobisk to 0,014 km2
i jedynie nieznacznie przewyższa ona powierzchnię wschodniego wyrobiska (0,011
km2).
W rejonie kamieniołomów Kadzielnia i Wietrznia doszło do zachowania kierunków odpływu wód sprzed eksploatacji, ze względu na lokalizację tych wyrobisk
w szczytowej partii wzniesień. Podobnie w obrębie odsłonięcia u podnóża Góry
Hałasa oraz odsłonięcia na Świniej Górze zmiany kierunków odpływu nie nastąpiły.
Zlokalizowane na tych wzniesieniach kamieniołomy są odsłonięciami skalnymi,
które znajdując się na drodze spływającej wody stanowią próg, po którego pokonaniu
swobodnie przemieszcza się ona w dół stoku zgodnie z jego nachyleniem.

Ryc. 4. Układ kierunków spływu powierzchniowego w obrębie kamieniołomu Ślichowice

Występujące na terenie Kielc wyrobiska poeksploatacyjne oddziałują na poszczególne składowe obiegu wody na terenie miasta (odpływ powierzchniowy, parowanie,
retencja, odpływ podziemny).
Wpływ nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych w przestrzeni miasta Kielce
na odpływ powierzchniowy przejawia się w modyfikacji kierunków spływu wód
opadowych, w tym na przechwytywaniu jego części w obrębie tychże wyrobisk.
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Należy zatem podkreślić, iż obiekty poeksploatacyjne nie przyczyniają się do kształtowania wzrostu i tak już wysokiego odpływu powierzchniowego na terenie miasta
Kielce.
Jednocześnie wraz z ograniczeniem składowej odpływu
powierzchniowego w obrębie
obszarów poeksploatacyjnych
dochodzi do wzrostu infiltracji i w przypadku występowania
zbiornika
wodnego
w kamieniołomie również
parowania z wolnej powierzchni wody. Z tego
względu wpływ obiektów
poeksploatacyjnych na bilans
wodny miasta Kielce jest
pozytywny.
Ryc. 5. Zlewnia obszaru bezodpływowego
Nieczynne kamieniołomy
kamieniołomu Biesak
w Kielcach to obszary, na
terenie których przez okres kilkudziesięciu lat od zaprzestania pozyskiwania surowców nastąpiła samoczynna sukcesja roślinności i doszło do odtworzenia warunków
zbliżonych do naturalnych. Z tego względu obiekty pogórnicze Kielc wpływają na
wzrost znaczenia parowania terenowego, jak i parowania z wolnej powierzchni wody
oraz zasobów retencji i infiltracji w stosunku do obszarów przyległych. Większość
wyrobisk na terenie miasta to zagłębienia chłonne (Wietrznia, Kadzielnia-DalniaGrabina, Świnia Góra, Góra Hałasa, Psie Górki), jedynie w obrębie kamieniołomów
Kadzielnia, Ślichowice oraz Biesak utrzymuje się stale lustro wody (ryc. 1, 2).
Analizę wpływu obszarów poeksploatacyjnych na szacunkową wielkość bilansu
wodnego Kielc przeprowadzono na przykładzie reprezentatywnej zlewni Silnicy.
Większość obiektów pogórniczych Kielc zlokalizowana jest w obrębie tejże zlewni
(Kadzielnia, Wietrznia, Psie Górki, G. Hałasa), bądź jej wododziału (Biesak, Karczówka-Dalnia-Grabina). Obszary poeksploatacyjne obejmują 1,85% ogólnej powierzchni tej zlewni (0,97 km2). Pozostałe obiekty poeksploatacyjne występujące
w granicach miasta – kamieniołom Ślichowice i wyrobisko na Świniej Górze leżą
odpowiednio w zlewniach Sufragańca oraz Zajączkowej Strugi.
Średnia roczna suma opadu dla wielolecia w zlewni Silnicy wynosi 634,2 mm
(Ciupa 2009). Na powierzchnię obszarów poeksploatacyjnych spada więc rocznie
615,2 tys. m3 wody, która podlega nastąpienie procesom parowania, infiltracji, bądź
retencji w tym zmienionym przez eksploatację środowisku. Składowa odpływu powierzchniowego w przypadku zagłębień bezodpływowych, jakie stanowią wyrobiska
ulega ograniczeniu.
Obszary poeksploatacyjne bez stałego lustra wody na powierzchni, z których następuje parowanie terenowe w granicach zlewni Silnicy stanowią 1,83% jej powierzchni (0,96 km2). Zbiorniki wodne w kamieniołomach Kadzielnia i Biesak zajmują natomiast 0,02% obszaru tej zlewni (0,01 km2) i 5,85% powierzchni zbiorni-
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ków występujących na terenie tejże zlewni. Jak wynika z literatury średnia roczna
wartość parowania terenowego na analizowanym obszarze wynosi 435 mm (Kupczyk i in. 1994), natomiast parowania z wolnej powierzchni wody 537 mm (Jurak
1987). Z powierzchni obszarów poeksploatacyjnych Kielc rocznie wyparowuje więc
417,6 tys. m3 wody, natomiast z powierzchni zbiorników wodnych w kamieniołomach – 5,4 tys. m3 wody. Udział kamieniołomów w parowaniu terenowym w granicach zlewni Silnicy wynosi 1,83%, natomiast parowania z wolnej powierzchni wody
– 5,85%. Pozostała część opadu spadającego na powierzchnię obszarów poeksploatacyjnych (192,2 m3) zużywana jest na infiltrację (odpływ podziemny) w zagłębieniach
chłonnych, bądź retencję w zbiornikach wodnych (zagłębienia ewapotranspiracyjne).
Retencja oraz infiltracja wody opadowej w wyrobiskach poeksploatacyjnych wykazuje związek z właściwościami odsłoniętych utworów skalnych. Właściwości
hydrogeologiczne dewońskich skał, w obrębie których występuje większość kieleckich obiektów poeksploatacyjnych (Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice, Psie Górki,
Karczówka-Dalnia-Grabina) były przedmiotem szczegółowych badań (Rzonca
2006). W obrębie tych utworów występują formy krasowe (kras współczesny i kopalny) oraz przejawy zjawisk tektonicznych (spękania, uskoki). Wymienione wyżej
obszary poeksploatacyjne należą do 5 klasy przepuszczalności gruntów (przepuszczalność zróżnicowana) (ryc. 3), głównie ze względu na lokalizację na terenach największej intensywności zabudowy. Rzonca (2006) wykazał, m.in. na przykładzie
wapieni franu kamieniołomu Kadzielnia, że analizowane utwory dewońskie są praktycznie nieprzepuszczalne, bowiem wykazują niską porowatość oraz niski współczynnik filtracji. W główniej mierze o zdolnościach do infiltracji wody w tych skałach decyduje obecność szczelin i spękań w masywie. Ponadto autor dostrzega, że
mimo obecności w analizowanym masywie form krasowych spełniają one ograniczoną rolę w filtracji wody ze względu na właściwości utworów, które je wypełniają.
W skałach dewonu na terenie Kielc, warunki do retencjonowania wody są spełnione
jedynie na obszarze kamieniołomu Kadzielnia oraz Ślichowice. W obiektach tych
obecnie stale utrzymuje się lustro wody, przy czym jego zasięg wykazuje duże wahania. Kamieniołom Kadzielnia, po zaprzestaniu eksploatacji oraz odwadniania wypełnił się wodą tworząc tzw. Jezioro Szmaragdowe, które objęło najniższy III poziom
eksploatacyjny wyrobiska (243 m n.p.m., ok. 10 m poniżej poziomu Silnicy) (fot.
2A) (Kozłowski i in. 1965). W kolejnych latach (1972–1974) wskutek rozwoju leja
depresyjnego na obszarze Kielc lustro wody wyraźnie się obniżyło (Materiały RDOŚ
w Kielcach). Obecnie głębokość zbiornika nie przekracza kilkudziesięciu cm
(fot. 2B) i wykazuje duże wahania w poszczególnych latach związane z warunkami
opadowymi. Podobne wahania poziomu zbiornika wodnego w wyrobisku można
zaobserwować w kamieniołomie Ślichowice. Pozostałe wyrobiska w utworach dewońskich na terenie Kielc pełnią funkcje chłonne (infiltracyjne) prowadząc do wzrostu składowej infiltracji w obiegu wody.
Zbiornik wodny utrzymuje się również stale na obszarze kamieniołomu Biesak.
W ścianach wyrobiska tego obiektu odsłania się kontakt utworów kambru dolnego
(piaskowce kwarcytowe, mułowce) oraz ordowiku dolnego (piaskowce, zlepieńce
i mułowce) (Rubinowski i Wójcik 1978). Jest to obszar o średniej przepuszczalności
(klasa II wg Mapy hydrograficznej) (ryc. 2). Zbiornik wodny na dnie kamieniołomu
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zasilany jest wodami opadowymi oraz podziemnymi. Kamieniołom Biesak znajduje
się na obszarze leśnym, wskutek czego parowanie z lustra wody w jego obrębie jest
ograniczone (zacienienie, ograniczenie wiatru), a lustro wody nie wykazuje tak
znacznych wahań, jak w przypadku omówionych wyżej kamieniołomów dewońskich
wapieni. Pozostałe wyrobiska leżące poza Pasmem Kadzielniańskim, a więc odsłonięcia na Świniej Górze i na Górze Hałasa nie spełniają funkcji retencyjnych.

Fot. 2. Zasięg Jeziora Szmaragdowego w kamieniołomie Kadzielnia w 1971 roku (A)
(źródło: Kozłowski i in. 1971) i współcześnie (B)

Chłonny charakter większości wyrobisk na terenie Kielc powoduje, iż oddziałują
one w znacznym stopniu na parametry fizyko-chemiczne wód podziemnych. Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców Kielc stanowią dwa Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych – Zbiornik Kielce (417) oraz Zbiornik GałęziceBolechowice-Borków (418) znajdujące się w obrębie wapieni i dolomitów środkowo- i górnodewońskich, mają charakter krasowo-szczelinowy. Zagrożenie dla wód
podziemnych Kielc stanowi mała izolacja warstw wodonośnych związana z nieciągłą
pokrywą osadów czwartorzędowych i wychodniami dewońskich skał. Takie warunki
sprzyjają pionowej migracji zanieczyszczeń (Prażak 2012). Duże znaczenie w zagrożeniu jakości warstw wodonośnych odgrywają zatem nieczynne kamieniołomy założone w obrębie utworów dewońskich. Odsłaniające się w nich spękane skały stanowią swoiste „okna” warunkujące zwiększoną w stosunku do pozostałych obszarów
miasta infiltrację wód, a wraz z nimi również zanieczyszczeń pochodzenia miejskiego.
Wnioski
Wpływ górnictwa odkrywkowego na hydrosferę utrzymuje się nie tylko w czasie
eksploatacji, ale również po jej zaprzestaniu. Z eksploatacją surowców wiąże się
zarówno działalność negatywna zaburzająca funkcjonowanie środowiska naturalnego
(np. zmiany kierunków odpływu, zmiany działów wodnych), ale i wywiera ona po
zaniechaniu wydobycia pozytywny wpływ na bilans wodny.
Kielce jako obszar w znacznym stopniu zurbanizowany cechuje przewaga odpływu powierzchniowego nad pozostałymi składowymi bilansu wodnego. Zakończona w połowie XX w. eksploatacja surowców we współczesnych granicach miasta
Kielce doprowadziła do postania licznych pozostałości pogórniczych.
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Nieczynne wyrobiska na obszarze Kielc oddziałują na każdy z elementów bilansu
wodnego. Wpływ obiektów poeksploatacyjnych na bilans wodny miasta przejawia
się: wzrostem składowej parowania terenowego oraz parowania z wolnej powierzchni wody, a także zwiększeniem retencji i infiltracji kosztem ograniczenia odpływu
powierzchniowego. Nieczynne kamieniołomy zlokalizowane na terenie miasta nie
powodują zatem dalszego wzrostu i tak już wysokiego odpływu powierzchniowego,
stąd odgrywają istotną rolę w bilansie wodnym miasta. Należy dostrzec pozytywny
wpływ obiektów pogórniczych na obieg wody na terenach zurbanizowanych Kielc.
Z drugiej strony jednakże występowanie nieczynnych wyrobisk na terenie miasta
Kielce niesie zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku wzmożonej
infiltracji wody wraz z zanieczyszczeniami w obrębie nieizolowanych utworów odsłaniających się w kamieniołomach.
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MODELOWANIE WEZBRAŃ W ZLEWNIACH MIEJSKICH
NA PRZYKŁADZIE BIELSKA-BIAŁEJ
FLOOD MODELLING IN THE URBAN CATCHMENT
(THE BIELSKO-BIAŁA CITY CASE STUDY)

Maciej Kozak, Damian Absalon
Uniwersytet Śląski w Sosonowcu, Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60, 41–200 Sosnowiec; mkozak80@gmail.com; damian.absalon@us.edu.pl

Streszczenie: Rozwój gospodarczy Bielska-Białej w ostatnim półwieczu spowodował znaczące zmiany w zagospodarowaniu zlewni rzeki Białej. Na terenach leśnych i na polach uprawnych powstały osiedla mieszkaniowe, obiekty przemysłowe i centra handlowe. Rozwijający
się przemysł i osadnictwo w zlewni rzeki Białej zajmowały głównie tereny w pobliżu koryt
rzek i potoków. Efektem tego była także regulacja koryt: Białej i jej dopływów, która nie
zawsze poprzedzona była analizą negatywnych skutków takiego działania. Większe dopływy
Białej w odcinkach ujściowych zmieniły swój bieg, ze względu na wytyczenie nowych tras ich
przebiegu. W szczególny sposób został uregulowany potok Niwka (Potok Lipnicki), który
w granicach miasta został ujęty w podziemny kanał. Działania te przyczyniły się do zwiększenia udziału odpływu powierzchniowego na skutek zmniejszenia infiltracji oraz spowodowały
skrócenie czasu koncentracji odpływu. Efektem są m. in. obserwowane w ostatnich latach
gwałtowne wezbrania pojawiające się z większą częstotliwością i o wyższych przepływach
kulminacyjnych, stwarzające poważne zagrożenie dla ludności i infrastruktury miasta. Z uwagi
na złożoność warunków wpływających na formowanie się odpływu powierzchniowego, można
stosować różne modele transformacji opadu w odpływ. Prawidłowe wykonanie modelu odpływu ze zlewni jest kluczowym elementem analiz hydrologicznych. W opracowaniu przeanalizowano wpływ uśredniania wartości uszczelnienia zlewni na wielkość otrzymanego odpływu, jak również wpływ zwiększenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych na wielkość
prognozowanych hydrogramów odpływu.
Słowa kluczowe: zlewnia miejska, model opad-odpływ, hydrogram jednostkowy, powodzie,
Bielsko-Biała
Summary: The economic development of the Bielsko-Biała city over the past quarter of
a century has caused significant changes in running the catchment basin of the Biała river. In
places, where once forests and farmlands prevailed, there were erected housing estates, industrial plants and commercial centres. The evolving industry and settlements in the catchment
basin of the Biała river occupied those grounds that were in the vicinity of the beds of rivers
and streams. This resulted in the regulation of the bed of the Biała river and of its tributaries,
which not always was preceded by analysis of negative effects of such action. The more notable of the Biała river tributaries have changed their course in the estuary sections, this being
due to the new regulatory routes. Special treatment as regards its regulation was given the
Niwka stream, also known as the Lipnicki stream, which within the town boundaries has been
harnessed into a canal. This action has played its part in increasing the surface runoff in effect
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of reduced infiltration and it caused the shortening of time taken for runoff concentration. The
result of these actions are the being observed in the recent years rapid freshets occurring with
increased frequency and characterized by higher culmination flows, thus causing serious threat
to road facilities and hydraulic engineering structures, alike. Proper execution of the model
outflow from the basin is a key element of any hydrological analysis We can use different
method to calculated rainfall-runoff model. It is depend of different condition if direct runoff
rise. In the article there is analysis of meaning un-porous indicator for pick of runoff hydrograph. There is also analysis of un-porous area increase on the forecast runoff pick and runoff
volume.
Key words: urban catchment, rainfall-runoff model, unit hydrograph, floods, Bielsko-Biała

Wstęp
Podstawowym problemem racjonalnej gospodarki wodnej, obok efektywnego
wykorzystania zasobów wodnych, jest ochrona dolin rzecznych przed powodzią.
Antropopresja związana z zabudową dolin rzek i potoków, prowadzi do zmniejszenia
naturalnej retencji zlewni, a tym samym do zwiększenia częstotliwości występowania powodzi.
Na obszarach górskich i podgórskich dominują powodzie opadowe, na które bezpośredni wpływ ma nie tylko wysokość, czas trwania i adwekcji opadu, ale również
parametry geomorfologiczne zlewni, jak: ukształtowanie terenu, gęstość sieci rzecznej, parametry hydrauliczne koryt. Przyczyną największych wezbrań w badanej
zlewni rzeki Białej były deszcze rozlewne, które pojawiały się w górnej części zlewni przez kilka dni z rzędu. Maciejewski (2000) analizując przepływy maksymalne
z lat 1961–1997 stwierdził, że wezbrania te w większości mieściły się w przedziale
wezbrań zwyczajnych i średniowielkich.
W wyniku przeprowadzonych prac regulacyjnych rzeki Białej i jej głównych dopływów oraz budowy obwałowań w dolej części zlewni, nastąpiła zmiana charakteru
wezbrań. W efekcie zwiększenia prędkości przepływu w okresie występowania wód
wezbraniowych, wzrosło tempo przemieszczania się fal.
Celem pracy jest opracowanie hydrogramu odpływu rzeki Białej odwadniającej
miasto Bielsko-Biała oraz symulacja zmian odpływu Potoku Starobielskiego (dopływ
Białej), w stosunku do postępującej urbanizacji.
Obszar badań
Analizowany obszar położony jest w południowej Polsce i obejmuje fragment
zlewni rzeki Białej (prawobrzeżnego dopływu Wisły) od jej źródeł do przekroju
usytuowanego na granicy miast: Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice.
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2011) zlewnia rzeki
Białej połozona jest w Regionie Karpackim (5), w prowincji Karpat Zachodnich
z Podkarpaciem (51), podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich (513), makroregionach: Beskidy Zachodnie (513.4) i Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3),
mezoregionach: Beskid Śląski (513.45), Kotlina Żywiecka (513.46), Beskid Mały
(513.47) i Pogórze Śląskie (513.32) (ryc. 1).
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Znaczącą część obszaru zlewni zajmuje miasto Bielsko-Biała o powierzchni
124,93 km2, będące dziś miastem powiatowym liczącym 175 tys. mieszkańców.
Obszar badań charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią, obejmuje przeszło 20
rozległych wzniesień terenowych, porozdzielanych dolinami cieków z centralnie
położoną doliną rzeki Białej.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań

Metoda badań i hydrogramy odpływu rzeki Białej
Budowę modelu opad-odpływ dla zlewni rzeki Białej poprzedzono analizą warunków geomorfologicznych zlewni i sposobu jej użytkowania. Przeprowadzone
analizy doprowadziły do wniosku, że należy zbudować dwa modele. Pierwszy obejmuje górną cześć zlewni do przekroju wodowskazowego Mikuszowice, charakteryzującą się quasi-naturalnymi warunkami odpływu. Drugi model obejmuje natomiast
obszar zlewni miejskiej charakteryzujący zróżnicowanym wpływem antropopresji na
warunki formowania się odpływu. Podział zlewni przedstawiono na ryc. 2.
Do wyznaczenia hydrogramu odpływu ze zlewni cząstkowych miejskiego fragmentu rzeki Białej wykorzystano zmodyfikowany model Nasha (Banasik 2009).
W modelu tym parametry N i k wyznaczane są w oparciu o własności zlewni z zależności:
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k  0,56  A0,39  (1  U ) 0,62  H 0,11  D 0, 22
N

LAG
k

LAG  1,28  A0, 46  (1  U ) 1,66  H 0, 27  D 0,37
gdzie:
A – powierzchnia zlewni [km2],
U – udział powierzchni nieprzepuszczalnych w zlewni [–],
H – wysokość opadu efektywnego [mm],
D – czas trwania opadu efektywnego [h],
LAG – czas opóźnienia [h].

Ryc. 2. Podział zlewni rzeki Białej na część górną – quasi-naturalną i miejską
– na potrzeby modelowania

Z uwagi na fakt, że w miejskim fragmencie zlewni rzeki Białej rozkład obszarów
nieprzepuszczalnych w poszczególnych zlewniach cząstkowych nie jest równomierny, postanowiono przeanalizować wpływ uśrednienia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych na otrzymane hydrogramy odpływu. W tym celu dla zlewni cząstkowych, w których rozkład przestrzenny powierzchni nieprzepuszczalnych jest nierów-
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nomierny, wykonano jednocześnie obliczenia dla całych zlewni, oraz dodatkowo
podzielono te zlewnie na dwie części. Podział przeprowadzono w ten sposób, że
górne fragmenty zlewni obejmowały obszary quasi-naturalne, w których udział powierzchni nieprzepuszczalnych był bliski wartości zero. Dolne fragmenty zlewni
obejmowały obszary zurbanizowane, dla których wyznaczano udział powierzchni
nieprzepuszczalnych. Przeprowadzony podział zlewni cząstkowych przedstawiono
na ryc. 3, natomiast wyznaczony udział powierzchni nieprzepuszczalnych dla
wszystkich zlewni cząstkowych zestawiono w tab. 1.
Tab. 1. Udział powierzchni nieprzepuszczalnych w zlewniach cząstkowych

Nazwa
zlewni
R4
Olszówka
Olszówka 2
Olszówka 1
Straconka
Straconka 2
Straconka 1
R5
Potok Kamienicki
R6
Kamieniczanka
Kamieniczanka 2
Kamieniczanka 1
R7
Niwka
Niwka 2
Niwka 1
R8
Starobielski
R9
Krzywa
Krzywa 2
Krzywa 1
R10

Powierzchnia
zlewni

Tereny
nieprzepuszczalne

[km2]
6,1
8,2
4,3
3,8
11,3
6,6
4,7
0,9
3,1
0,5
6,9
4,5
2,4
3,2
8,3
4,7
3,6
3,1
7,1
1,0
8,0
6,4
1,6
5,6

[km2]
0,805
0,640
0,000
0,640
1,382
0,000
1,382
0,586
0,466
0,372
0,911
0,000
0,911
1,627
1,439
0,000
1,439
1,864
1,727
0,504
1,507
0,000
1,507
2,060

[%]
13,20
7,80
0,00
16,50
12,30
0,00
29,58
63,21
14,80
71,70
13,11
0,00
37,18
51,37
17,29
0,00
40,21
60,18
24,49
48,46
18,77
0,00
92,23
36,50

1
2

Ryc. 3. Podział zlewni rzeki Białej (część miejska)
na zlewnie cząstkowe
1 – ciek, 2 – dział wodny

Obliczone hydrogramy odpływu dla górnych fragmentów zlewni zostały przetransformowane do przekrojów zamykających
zlewnie cząstkowe przy użyciu modelu
CONVEX. Obliczone hydrogramy odpływu
w przekroju zamykającym miejski fragment
zlewni rzeki Białej, przedstawiono na ryc. 4
i ryc. 5.

Odpływ Potoku Starobielskiego
w warunkach symulowanego wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych
Hydrologiczne efekty zmiany użytkowania terenu mają różną postać w zależności
od charakteru i skali zmian (Dobija 1975, Hollis 1975, Richards i Wood 1976, Mikulski i Nowicka 1982, Somorowska 1985, Jankowski 1986, 1988, 1996, Kubiś
1992, Gutry-Korycka 1993a, b, c, Pociask-Karteczka 1994, 1996, Michalczyk i Łoś
1996, Absalon 1998, Jokiel 2002, Ciupa 2009).
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Dokonano także oceny wpływu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni na zmiany wielkości odpływu wód wezbraniowych. W tym przypadku obiektem
badań była zlewnia Potoku Starobielskiego, który jest ciekiem o charakterze górskim. W okresie ostatnich kilku lat, notowano w nim częste wezbrania i podtopienia
przyległych do niego terenów. Potok ten ma swoje źródło na terenie Aleksandrowic
(dzielnicy Bielska-Białej), a następnie przepływa przez dolinę ograniczoną od północy dzielnicą Stare Bielsko, a od południa Aleksandrowicami oraz Górnym Przedmieściem. Potok o długości 6 km jest w dużej części uregulowany za pomocą elementów
betonowych. Ujście znajduje w dzielnicy Dolne Przedmieście, gdzie Potok Starobielski wpada do rzeki Białej.

Ryc. 4. Hydrogramy odpływu
dla okresu od 6.09.2007 (godz. 18.00) do 8.09.2007 (godz. 18.00)

Ryc. 5. Hydrogramy odpływu dla okresu od 06.09.2007 (godz. 18.00) do 08.09.2007
(godz. 18.00) – wariant uwzględniający dodatkowy podział zlewni cząstkowych

Wykonano analizę dla rzeczywistego stanu zagospodarowania zlewni oraz trzy
symulacje, które przedstawiają zmiany odpływu w stosunku do postępującej urbanizacji. Obecnie 49% powierzchni zlewni stanowią obszary o ograniczonej przepuszczalności, takie jak: tereny handlowe i przemysłowe, ulice i drogi miejskie, oraz
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tereny zamieszkałe z zabudową zwartą i rozproszoną. W symulacji pierwszej zwiększono udział terenów nieprzepuszczalnych do 64% powierzchni zlewni. W każdej
kolejnej symulacji zwiększano analogicznie procent powierzchni nieprzepuszczalnych aż do wartości 95%, przy czym rzeczywisty udział powierzchni nieprzepuszczalnych zwiększył się z 28% do 59%. Symulacje starano się dobierać tak, aby ukazać stopniowe zmiany odpływu, razem z postępującą urbanizacją terenu. W symulacjach wprowadzono opad maksymalny o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%
i czasie trwania 24 godziny. Na ryc. 6 przedstawiono otrzymane hydrogramy odpływu o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%.
Wraz ze wzrostem w zlewni powierzchni o utrudnionej infiltracji, większa cześć
opadu atmosferycznego przechodzi w opad efektywny, a w konsekwencji w odpływ
powierzchniowy. Wartość opadu efektywnego rośnie wraz ze wzrostem udziału
powierzchni nieprzepuszczalnych. Symulacja wzrostu udziału powierzchni nieprzepuszczalnej w zlewni, wskazała na zmniejszanie się wartości maksymalnej retencji
zlewni S. Przy aktualnym stanie zagospodarowania zlewni Potoku Starobielskiego
wartość S wynosi 53,9 mm, natomiast w przyjętej symulacji nr 3 jej wartość spada do
32,7 mm. Zmniejszenie się maksymalnej retencji zlewni wpływa w sposób bezpośredni na przyspieszenie powstawania odpływu powierzchniowego. Czas kulminacji
hydrogramu odpływu zmniejsza się z obecnych 15,5 godziny do 14,25 godziny
w symulacji nr 3, co oznacza, że zlewnia szybciej będzie reagować wezbraniem na
opad. Kulminacja fali wezbraniowej również wzrosła, odpowiednio z 13,09 m3.s–1 do
17,29 m3.s–1.

Ryc. 6. Hydrogram odpływu o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%

Powstałe zmiany w całkowitej wielkości odpływu, jak również w wielkości kulminacji fali wezbraniowej, choć istotne dla bezpieczeństwa powodziowego w dolinie
Potoku Starobielskiego, w porównaniu do danych literaturowych (Singh 1989, Ciupa
2009) są niewielkie. Analizując zaistniałą sytuację należy zauważyć, że w przypadku
zlewni o charakterze górskim i podgórskim, pierwotne podłoże glebowo-gruntowe
już charakteryzuje się małą lub bardzo małą przepuszczalnością. W związku z tym
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dodatkowe uszczelnienie zlewni powstałe w wyniku powiększania się zasięgu obszaru zurbanizowanego nie powoduje tak dynamicznych zmian, jakie są obserwowane
w równinnych zlewniach rolniczych, które zostały poddane działaniu silnej antropopresji. Wynika to z faktu, że analizowano tylko jedna falę wezbraniową wywołaną
długotrwałym deszczem rozlewnym, a nie opadem ulewnym czy też nawalnym. Te
ostatnie spowodowałyby wykształcenie fal wezbraniowych znacznie wyższych
i o krótszym czasie koncentracji.
Wnioski
1. Zmodyfikowany przez Banasika model Nasha sprawdza się dla miejskich zlewni
na obszarach podgórskich.
2. W przypadku podgórskich zlewni miejskich dodatkowy ich podział na cześć
górną obejmującą obszary quasi-naturalne oraz cześć dolną typowo miejską, powoduje, że nie uśredniania się parametrów dla obszarów diametralnie różnych, co
skutkuje lepszymi wynikami w przekrojach zamykających.
3. Zmiana użytkowania terenu zlewni górskich i podgórskich, w wyniku której
zwiększa się udział obszarów o utrudnionej przepuszczalności nie powoduje tak
dużych zmian w wielkości odpływu, jak to wynika z danych literaturowych opisujących zlewnie wyżynne i równinne.
4. W zlewniach górskich i podgórskich dominującym czynnikiem mającym wpływ
na wielkość powstającego opadu efektywnego, a tym samym odpływu powierzchniowego jest rodzaj podłoża gruntowego.
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WEZBRANIA NA WIŚLE W TORUNIU
W ŚWIETLE OBSERWACJI HISTORYCZNYCH
FLOODS ON THE VISTULA IN TORUŃ
IN THE LIGHT OF HISTORICAL OBSERVATIONS
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; kubiak@umk.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano informacje dotyczące historycznych wezbrań jakie
wystąpiły na Wiśle w Toruniu. Najwyższe wezbranie wystąpiło w 1570 roku (1 074 cm).
W latach 1951–2010 wystąpiło w sumie 270 dni ze stanami wody powyżej stanu alarmowego
( 650 cm). Przekroczenie stanów wody wystąpiło w ciągu 31 lat na 60 analizowanych, co
oznacza, że średnio częstość przekroczeń wynosiła raz na 2 lata. Zwrócono także uwagę na
liczbę wezbrań w ciągu roku. Od 1951 do 1969 roku w stany wody Wisły w Toruniu przekraczały stan alarmowy przeważnie raz, czasami 2 razy do roku. W okresie od 1970 do 2010 roku
aż w 22 latach nie wystąpiło przekroczenie stanu alarmowego (susza hydrologiczna). Natomiast w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się wezbrania występujące kilka razy w roku.
Słowa kluczowe: powódź, Wisła, Toruń, równina zalewowa
Summary: The paper presents information about historical floods that occurred on the Vistula
River in Toruń. Highest level flood was recorded in 1570 (1,074 cm). Between 1951 and 2010
there were 270 days with water level above the alarm threshold ( 650 cm). Exceeding the
alarm threshold took place in 31 of 60 analysed years. It means that exceeding frequency was
average 1 per 2 years. Special attention was paid to the number of floods during a year. Between 1951 and 2010, the alarm threshold was mostly exceed once or twice a year. In the
period of 1970 to 2010, alarm threshold was not exceeded in 22 years (hydrological drought).
Recently, it happens more and more often that the flood occurs several times during a year.
Key words: flood, Wisła, Toruń, floodplain

Wstęp
Wezbrania należą do zjawisk ekstremalnych, które mają istotne znaczenie dla
ludności zamieszkującej tereny nadrzeczne. Definicja wezbrania nie jest do końca
jednoznacznie sprecyzowana z uwagi na możliwość stosowania różnych kryteriów
ich wyznaczania. Najczęściej pod pojęciem wezbrania rozumie się podniesienie
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stanu wody w rzece w wyniku wzmożonego zasilania lub wskutek piętrzenia wody
(Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski 2007).
W literaturze można spotkać różne definicje i metody wyznaczania wezbrań
(Ozga-Zielińska i Brzeziński 1997, Byczkowski 2005, Mikulski 1965). Z kolei, jeśli
mamy do czynienia z wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne
mówimy wówczas o szczególnym przypadku wezbrania, jakim jest powódź. Jest to
jedna z klęsk żywiołowych (Jokiel 2008).
Według ustawy Prawo wodne (2013) pod pojęciem powodzi rozumie się czasowe
pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą,
powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych,
kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
W zależności od wielkości, zasięgu czy genezy, wyróżnia się różne klasyfikacje
powodzi. Powodzie o zasięgu regionalnym, które spowodowały duże straty gospodarcze doczekały się szczegółowych opracowań (Majewski 1985). Najwięcej z nich
dotyczy powodzi w Polsce z 1997 roku (Radczuk i in. 1998, Dorzecze Odry… 1999,
Kundzewicz i in. 1999, Dorzecze Wisły… 2011, Sztobryn i in. 2013). Ponadto pojawia się coraz więcej opracowań dotyczących przebiegu powodzi lokalnych niewielkich cieków (Mioduszewski 1998, Czamara i in. 2009, Bryndal 2010, Przybyła i in.
2011) oraz na obszarach miejskich (Bartnik i in. 2008, Ciupa 2009).
Kundzewicz (2011) zwraca uwagę, że Polska na pewno nie będzie „wielkim
przegranym” w obliczu zmieniającego się klimatu, jednak problem pojawiania się
powodzi (głównie opadowych) i susz może się nasilać. W związku z tym coraz częściej w literaturze można znaleźć informacje o powodziach historycznych w Polsce
(Makowski i Tomczak 2002, Cyberski i in. 2006). Głównie dotyczyły one powodzi,
jakie wystąpiły w dużych miastach Polski, gdzie prowadzone były obserwacje hydrologiczne (Kaniecki 1995, 2010, Majewski 1993, Magnuszewski i Gutry-Korycka
2009). Znajomość powodzi historycznych pozwala dokonać rekonstrukcji klimatycznych, zwłaszcza w okresie sprzed badań instrumentalnych, ale także oceny ryzyka
powodziowego (Böhm i Wetzel 2006, Brazdil i in. 2006).
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wezbrania, które przyniosły
w ostatnich latach straty gospodarcze. Porównano je z obserwacjami historycznymi.
Cel i zakres pracy
Celem niniejszego artykułu jest analiza wezbrań Wisły na posterunku wodowskazowym Toruniu w latach 1901–2010, z uwzględnieniem danych historycznych.
Dane uzyskano z Roczników hydrologicznych oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Archiwalne wartości stanów wody uzupełniono z pracy Makowskiego
i Tomczak (2002). Na tle archiwalnych danych obejmujących długi okres obserwacyjny (110 lat) przedstawiono szczegółową analizę wezbrań, jakie wystąpiły na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2010. Na podstawie codziennych wartości stanów wody na posterunku wodowskazowym w Toruniu (wartości odczytywane o godz. 6
czasu UTC) dla wielolecia 1951–2010 możliwe było wyznaczenie czasu trwania,
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wysokości oraz przebiegu wezbrań.
W niniejszym opracowaniu za wartość graniczną wezbrania przyjęto stan alarmowy, który dla Torunia wynosi 650 cm i jest zgodny ze średnią wysoką wodą
(SWW) z okresu 1951–2010. Ważnym elementem jest także długość czasu trwania
stanów wody wyższych lub równych wartości granicznej. Za wezbranie potraktowano każde, nawet 1-dniowe podniesienie stanu wody, które było równe lub wyższe
650 cm.
Obszar badań
Posterunek wodowskazowy w Toruniu położony jest na 734,7 km biegu Wisły
i zamyka zlewnię o powierzchni ponad 181 tys. km2. Stanowi to 93% powierzchni
dorzecza Wisły (Glazik i Kubiak-Wójcicka 2009).
Obecny stan koryta Wisły jest wynikiem prac regulacyjnych przeprowadzonych
pod koniec XIX w. W granicach administracyjnych Torunia szerokość równiny zalewowej jest zmienna. Jest ona najmniejsza (około 650 m) na linii śródmieścia, w
pobliżu posterunku wodowskazowego (734,7 km), gdzie koryto ma szerokość 350 m.
Równina zalewowa jest najszersza w okolicy Portu Drzewnego w Toruniu (742 km)
i ma ok. 3 520 m. Po wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych na prawym
i lewym brzegu Wisły szerokość równiny zalewowej w strefie międzywala wynosi
1 140 m. W granicach administracyjnych Torunia łączna długość wałów przeciwpowodziowych wynosi ok. 11 km, z czego najwięcej znajduje się na prawym brzegu
Wisły (ok. 7 km), w okolicy Portu Zimowego, Portu Drzewnego i oczyszczalni ścieków. Na lewym brzegu Wisły wały przeciwpowodziowe znajdują się poniżej posterunku wodowskazowego, od mostu drogowego do granic miasta oraz w górę rzeki,
powyżej mostu autostradowego.
Obszary równiny zalewowej szczególnie narażone na możliwość zalania w wyniku wezbrania znajdują się na lewym brzegu Wisły w km 730–734, gdzie znajdują się
ogródki działkowe (obszar nieobwałowany). Długość rzeki Wisły w obrębie miasta
wynosi 20 km od Czerniewic – 725 km (most autostradowy przez Wisłę) do Portu
Drzewnego – 745 km.
Obserwacje stanów wody Wisły w Toruniu w ujęciu historycznym
Informacje o powodziach, które wystąpiły w Toruniu od XIV do XXI w. zestawiono w tab. 1. Największa liczba powodzi przypada na XVI wiek. Zdaniem Kanieckiego (2010) duża liczba powodzi związana jest ze zmiennością uwarunkowań
klimatycznych. Kolejne okresy z dużą liczbą powodzi przypadają na XIX i XX w.
(tab. 1).
Obserwacje hydrologiczne prowadzone na Wiśle w Toruniu należą do jednych
z najstarszych w Europie (Mikulski 1965, Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993). Zanim
przystąpiono do systematycznych obserwacji hydrologicznych najwyższe stany wody
oznaczano w postaci znaków wielkiej wody (tablic), które przytwierdzano do murów
ważniejszych budowli, znajdujących się w pobliżu rzeki. W Toruniu tablice takie
umieszczono na murach Bramy Mostowej i Bulwaru Filadelfijskiego. Najstarsza
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informacja o stanach wody została umieszczona na tablicy z 1570 roku, która prezentuje najwyższy w historii stan wody Wisły w Toruniu, który wystąpił 18 lutego 1570
roku. Stan wody wynosił wówczas 1074 cm, czyli woda osiągała rzędną 42,70 m
n.p.m. Według Makowskiego i Tomczak (2002) w wyniku powodzi nastąpiło zalanie
całej Niziny Toruńskiej i Nieszawskiej i zniszczony został drewniany most na wysokości Torunia. Według Walawendera (1932) powódź ta była wynikiem roztopów
oraz intensywnych opadów deszczu. Drugi pod względem wysokości stan (1 056 cm
– 42,52 m n.p.m.) zanotowany na murach miasta pochodzi z 17 lutego 1584 roku.
W wyniku tej powodzi uszkodzone zostały mury miejskie, mosty i młyny (Walawender 1932). Kolejne wezbranie zanotowane jako znak wielkiej wody pochodzi
z 16 marca 1719 roku i osiągnęło 1 021 cm (42,17 m n.p.m.) (Glazik i KubiakWójcicka 2009).
Tab. 1. Największe powodzie w Toruniu w ujęciu historycznym
Wiek
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Rok
1312, 1331, 1366
1465/66, 1493
1518, 1520, 1533, 1534, 1544, 1570, 1573, 1584, 1590
1673
1719, 1729, 1745, 1786
1813, 1829, 1844, 1855, 1871, 1879, 1884, 1889, 1891
1909, 1924, 1934, 1940, 1947, 1960, 1962, 1979, 1980
2006, 2010

Źródło: opracowanie na podstawie Walawender (1932), Makowski i Tomczak (2002), Kaniecki (2010)

Dopiero w późniejszym okresie (II poł. XVIII w.) prowadzono systematyczne obserwacje stanów wody Wisły na posterunku w Toruniu. Wyniki codziennych pomiarów z 13-lecia 1760–1772 ukazały się w czasopiśmie „Thornische Wochentliche
Nachrichten und Anzeigen nebst einem Anhange von Gelehrten Sachen” (Mikulski
1965). Według Mikulskiego (1965) obserwacje stanów wody w Toruniu rozpoczęto
znacznie wcześniej, przed 1760 roku. Makowski i Tomczak (2002) publikują
wszystkie zachowane dane, które dotyczą lat 1760–1772 oraz 1803–1804, 1817–
1924, przy czym dla niektórych lat dane są tylko fragmentaryczne. Natomiast dla
okresu 1813–2001 przedstawiają charakterystyczne stany roczne.
W okresie pomiarów stanów wody absolutne maksimum wystąpiło 1 marca 1871
roku i wynosiło 979 cm (rzędna 41,78 m n.p.m.). Według Makowskiego i Tomczak
(2002) maksymalny przepływ wynosił wówczas 9 250 m3∙s–1, co dało odpływ jednostkowy ok. 51 m3∙s–1∙km–2. Z kolei absolutne minimum wystąpiło 1 grudnia 1892
roku i wynosiło 110 cm (33,06 m n.p.m.) (Glazik i Kubiak-Wójcicka 2009). Kolejne
wezbrania, które osiągnęły rzędną powyżej 41 m n.p.m. wystąpiły 19 lutego 1879
roku (41,69 m n.p.m.) i 13 marca 1891 roku (41,59 m n.p.m.).
Nasilające się katastrofalne wezbrania, które wystąpiły na Wiśle w Toruniu pod
koniec XIX w. przyczyniły się do przyspieszenia prac związanych z regulacją koryta
dolnej Wisły, które rozpoczęto w 1835 roku.
Największe wezbrania, jakie wystąpiły w Toruniu w latach 1901–2010 zestawio-
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no w tab. 2. Do najwyższych należy zaliczyć wezbranie z 31 marca 1924 roku (maksymalny stan wody – 916 cm). W ostatnich latach największe wezbranie na Wiśle
w Toruniu wystąpiło w 2010 roku (848 cm – 23 maja 2010 o godz. 18.00 (Sztobryn
i in. 2013). Stan wody był wówczas niższy o 68 cm niż w 1924 roku. Wezbranie
z 2010 roku jest najlepiej udokumentowanym wezbraniem, dzięki sieci stacji telemetrycznych, które na bieżąco przekazywały informacje o stanach wody.
Liczba dni wezbraniowych w latach 1951–2010
Na podstawie codziennych obserwacji stanów wody w latach 1951–2010 ustalono liczbę dni ze stanami wody równą i wyższą od stanu alarmowego ( 650 cm). Za
wezbranie potraktowano każde, nawet 1Tab. 2. Zestawienie najwyższych kulminadniowe podniesienie stanu wody, które
cji wezbrań na Wiśle w Toruniu w latach
było równe lub wyższe od 650 cm. Dy1901–2010
namikę rocznej liczby dni ze stanami
Rzędna
Rodzaj
wody powyżej stanu alarmowego ilu- Lp. WW
Data
[m
[cm]
powodzi*
struje ryc. 1. Łącznie w latach 1951–
n.p.m.]
916
31.03.1924
R
41,12
2010 wystąpiło 270 dni ze stanami wody 1.
2.
879
11.06.1962
O
40,75
powyżej stanu alarmowego. Przekrocze3.
868
25.03.1909
R
40,64
nie stanów wody łącznie wystąpiło
4.
855
01.04.1940
R
40,51
w ciągu 31 lat na 60 analizowanych, co
5.
850
03.08.1960
O
40,46
oznacza, że średnio częstość przekroczeń
6.
848
24.05.2010
O
40,44
wynosi raz na 2 lata. Zwrócono także
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wody Wisły w Toruniu przekraczały 10.
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26.07.1934
O
40,04
stan alarmowy przeważnie raz, czasami
* O – opadowe, R – roztopowe
2 razy do roku. Były to wezbrania stoŹródło: opracowanie własne na podstawie danych
IMGW-PIB oraz Makowskiego i Tomczak (2002)
sunkowo długie – średnio 7 dni.
W latach 1968–69 napełniany był
liczba dni
Zbiornik Włocławski, co spowodowało
0
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brak wezbrań w Toruniu.
XI
W latach 1970–82 obserwowane
XII
I
było po kilka wezbrań rocznie. Były
II
III
one krótsze niż w okresie poprzednim i
IV
wynosiły średnio 4 dni. Wyjątkiem jest
V
VI
rok 1979, w którym roztopy po bardzo
VII
śnieżnej zimie spowodowały wezbranie VIII
IX
trwające ponad miesiąc. Na lata 80. i
X
90. XX wieku przypada susza hydrologiczna. Od roku 1997 zanotowano
Ryc. 1. Liczba dni z przekroczeniem stanu
wzrost liczby wezbrań. Rośnie też
alarmowego ( 650 cm) na Wiśle w Toruniu w miesiącach latach 1951–2010
z roku na rok czas trwania pojedynczego wezbrania – średnio 4,5 dnia.
Cechą charakterystyczną wezbrań roztopowych jest długi czas trwania stanów
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wody powyżej stanu alarmowego. Wezbranie roztopowe najdłużej trwało w roku:
1979 (aż 32 dni  650 cm), 1958 (20 dni), 1967 (16 dni), 1970 (13 dni), 1964 (12
dni) i 1962 (10 dni). W analizowanym okresie wystąpiła również spora liczba krótkich, 2–3 dniowych wezbrań. Wezbrania w półroczu letnim łącznie trwały 67 dni.
Trwały one krócej niż wezbrania roztopowe, ale charakteryzowały się dużymi kulminacjami (powyżej 800 cm). Wyjątek stanowi wezbranie opadowe na przełomie
maja i czerwca w 2010 roku, które trwało 10 dni i osiągnęło maksymalny stan wody
848 cm.
Biorąc pod uwagę okres, w którym występują wezbrania oraz ich genezę wydzielono wezbrania w półroczu zimowym (XI–IV) i letnim (V–X). Około 75% wszystkich przekroczeń stanów alarmowych na Wiśle w Toruniu przypadało na półrocze
zimowe (203 dni), a zwłaszcza na miesiąc kwiecień i marzec. Jest to związane głównie z zasilaniem roztopowym Wisły (ryc. 1).
Przebieg fali wezbraniowej na wybranych przykładach
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Wielkość fali powodziowej na Wiśle kształtowana jest głównie przez jej dopływy karpackie oraz dopływy Wisły
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Ryc. 2. Przebieg codziennych stanów wody
w latach przed 1951 rokiem (1909,
[cm] Wisły w Toruniu i ich dobowa zmiana
1924, 1940, 1947).
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Ryc. 3. Przebieg codziennych stanów wody
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[cm] Wisły w Toruniu i ich dobowa zmiana
Powódź w 2010 roku została
w roku hydrologicznym 2010
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wywołana przez obfite opady, które wystąpiły w maju w całym dorzeczu Wisły (ryc.
3). Najintensywniejsze opady wystąpiły w dniach od 16 do 18 maja w południowej
Polsce, a ich dobowe sumy przekraczały 100 mm (Dorzecze Wisły ... 2010). Fala
wezbraniowa osiągnęła kulminację 848 cm w dniu 23 maja 2010 o godz. 18.00
(Sztobryn i in. 2013). Dobowy przyrost stanów wody podczas kulminacji wezbraniowej wyniósł 178 cm (średnio 7,4 cm∙h–1).
Wezbranie z 1962 roku trwało krócej w stosunku do wezbrania z 2010 roku, ale
osiągnęło wyższe kulminacje. Fala wezbraniowa z 2010 roku trwała dłużej i uległa
spłaszczeniu, co może być efektem oddziaływania stopnia we Włocławku. Z drugiej
strony jednak należy wziąć pod uwagę, że wysokość wezbrania była niższa z uwagi
na przerwanie wałów w Świniarach k. Płocka.
W wyniku powodzi z 2010 roku zalaniu uległo około 1300 ha terenu, które znajdowały się na terenach nieobwałowanych m.in. na Rudaku, osiedlu Kaszczorek. Na
same działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej (zakup i transport piasku, ewakuacja mieszkańców zalanych terenów, zakup paliwa itp.) miasto
wydało około 1 mln zł (informacja uzyskana z Toruńskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego).
Podsumowanie
Przekroczenie stanu alarmowego (650 cm) powoduje już podtopienia terenów
w granicach miasta na obszarach nie chronionych wałami przeciwpowodziowymi.
W latach 1951–2010 wystąpiło w sumie 270 dni ze stanami wody powyżej stanu
alarmowego. Przekroczenie stanów wody wystąpiło w ciągu 31 lat na 60 analizowanych, co oznacza, że średnio częstość przekroczeń wynosiła raz na 2 lata. Zwrócono
także uwagę na liczbę wezbrań w ciągu roku. Od 1951 do 1969 roku stany wody
Wisły w Toruniu przekraczały stan alarmowy przeważnie raz, czasami 2 razy do
roku.
W okresie od 1970 do 2010 roku aż w 22 latach nie wystąpiło przekroczenie stanu alarmowego (susza hydrologiczna). Natomiast w ostatnim czasie co raz częściej
zdarzają się wezbrania występujące kilka razy w roku. Wydłuża się też czas trwania
pojedynczego wezbrania.
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PRZEBIEG ZJAWISK LODOWYCH W NIEWIELKIM ZBIORNIKU WODNYM
W KATOWICACH W LATACH 2011–2013
COURSE OF ICE PHENOMENA IN SMALL WATER RESERVOIR
IN KATOWICE IN PERIOD 2011–2013
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Streszczenie: Badania zjawisk lodowych przeprowadzono na niewielkim zbiorniku wodnym
położonym w północnej części Katowic, przy autostradzie A4, na terenach Centrum Handlowo-Usługowego „3 Stawy”. Obserwacje nad przebiegiem zjawisk lodowych przeprowadzono
w sezonach zimowych 2011/2012 oraz 2012–2013. Badania miały charakter systematycznych,
codziennych obserwacji i polegały na kartowaniu zjawisk lodowych. W trakcie każdorazowej
serii pomiarowej dokonywano wizualnej oceny przebiegu zlodzenia, z uwzględnieniem form
występującego lodu i jego struktury. Brano pod uwagę także obecność pokrywy śnieżnej
i pojawianie się wody na lodzie. Szczególny nacisk położono na identyfikację warunków
zamarzania wody w początkowym stadium pojawienia się pokrywy lodowej oraz topnienia
lodu w okresie jego zaniku, a całość tych obserwacji uzupełniano pomiarami grubości lodu.
Strukturę i miąższość lodu ustalano na podstawie wykonanych wierceń w lodzie z wykorzystaniem świdra lodowego oraz przy użyciu kosy do lodu i miarki milimetrowej. Do podstawowych celów badań zaliczyć należy: ocenę przebiegu zlodzenia, zidentyfikowanie form zlodzenia, określenie zmian zasięgu pokrywy lodowej, a także jej charakterystykę pod względem
rekreacyjnego wykorzystania. Bezpieczne wykorzystanie rekreacyjne pokrywy lodowej zbiornika możliwe było jedynie przez około 20 dni w każdym z sezonów, gdy jej grubość przekraczała 15 cm a budowa lodu miała jednolitą (krystaliczną) strukturę. Przebieg zjawisk lodowych wskazuje na ich quasi-naturalny charakter, wynikający z uwarunkowań o przyrodniczym
charakterze.
Słowa kluczowe: pokrywa lodowa, kriologia, limnologia
Summary: Investigations on the ice phenomena were carried out on a small water reservoir
located in northern part of Katowice, at A4 motorway, in terrains of the Shopping-Service
Centre “3 Ponds” (“Trzy Stawy”). Observations on the course of ice phenomena were performed in the winter season 2011/2012 and 2012–2013. Investigations had a character of
systematic, daily observations and consisted in the mapping of ice phenomena. In the course of
every single measurement series the visual evaluation of the ice phenomena course was made
considering forms of occurring ice and its structure. The occurrence of ice cover and the appearing of water on the ice was also taken into account. The special pressure was brought on
the identification of water freezing conditions in the initial stage of ice cover appearance and
ice melting in the period of its disappearance, and the whole of these observations were com-
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pleted with measurements of ice thickness. The ice structure and thickness were determined on
the base of drillings made in the ice with using of ice auger and by using a specially constructed so-called scythe to ice (scoop). Among basic research aims should be numbered as follows:
evaluation of the ice phenomena course, identification of the ice phenomena forms, determination of changes in the range of ice cover and its characteristics in terms of recreational use as
well. Safe recreational use of ice cover at the reservoir was possible only for about 20 days in
each of the seasons, when its thickness exceeded 15 cm and ice composition had a homogenous (crystalline) structure. The course of ice phenomena indicates their quasi-natural character, resulting from the natural conditions.
Key words: ice cover, cryology, limnology

Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje się intensyfikację badań zjawisk lodowych na jeziorach a zwłaszcza w obrębie antropogenicznych zbiorników wodnych. Jak podają
Solarski i Pradela (2011) dominują opracowania, w których uwzględnia się badania
prowadzone w dłuższej perspektywie czasowej. Zazwyczaj brany jest pod uwagę
początek i zanik zjawisk lodowych, czas zalegania pokrywy lodowej, a także jej
miąższość. Na podstawie tych obserwacji oraz średnich wartości temperatury powietrza wyciąga się wnioski na temat historycznych oraz współczesnych zmianach klimatu (np. Lenormand i in. 2002, Choiński i in. 2009, Marszelewski i Skowron 2009).
Nieco odmienne założenia mają badania krótkookresowe, które trwają zazwyczaj
przez jeden lub dwa sezony zimowe. Mają one bardziej szczegółowy charakter.
W tego typu rozważaniach uwzględnia się najczęściej wpływ temperatury powietrza
na przebieg zjawisk lodowych a także oddziaływania antropogeniczne modyfikujące
naturalne procesy (np. Jankowski i in. 2009, Solarski i Pradela 2010, Rzętała 2012).
Lokalizuje się je najczęściej w obrębie antropogenicznych zbiorników wodnych
położonych na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Prowadzone prace
badawcze mają zazwyczaj walory poznawcze i użytkowe w odniesieniu do bezpiecznego wykorzystania zamarzniętej powierzchni wody (np. Machowski i Ruman 2009,
Rzętała i Rzętała 2009, Solarski i in. 2011).
Obserwacje zjawisk lodowych na sztucznych zbiornikach wodnych w tej części
Polski prowadzono dotychczas niezwykle rzadko lub też stanowiły one część badań
o szerszym spektrum (np. Jaguś i Rzętała 2003, 2008, Rzętała 2003, 2008). Na dotychczas niedostateczne dotąd rozpoznanie zlodzenia zbiorników wodnych na opisywanym terenie zwraca także uwagę Choiński (2007). Według Jankowskiego i in.
(2009) jest to konsekwencja funkcjonowania zbiorników wodnych w warunkach
zarówno quassi-naturalnych, jak również poddanych skrajnie silnej antropopresji, co
przekłada się na dużą złożoność przebiegu zjawisk lodowych. Jak podają Bajkiewicz-Grabowska i in. (1993) do form zlodzenia wód stojących zalicza się lód brzegowy, stałą pokrywę lodową oraz krę, a zjawiska lodowe najczęściej definiowane są
jako obecność lodu w zbiorniku wodnym pomiędzy jego dnem a powierzchnią bez
względu na jego strukturę, formę oraz czas występowania (Choiński 2007). Zmiany
w przebiegu zjawisk lodowych w warunkach naturalnych kształtowane są przede
wszystkim przez procesy meteorologiczne i klimatyczne oraz wymianę cieplną masy
wodnej z przypowierzchniową warstwą atmosfery (Bajkiewicz-Grabowska i in.
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1993). Na opisywanym obszarze zależności te dodatkowo modyfikowane są przez
całokształt uwarunkowań pochodzenia antropogenicznego (Rzętała 2008).
Obszar badań
Badania zjawisk lodowych przeprowadzono na niewielkim zbiorniku wodnym
położonym w północnej części Katowic, przy autostradzie A4, na terenach Centrum
Handlowo-Usługowego „3 Stawy” (ryc. 1). Analizowany zbiornik cechują niewielkie
rozmiary, jego powierzchnia osiąga niespełna 1 ha, długość to 185 m, szerokość 71
m, a długość linii brzegowej wynosi 431
m. Zbiornik zasilany jest głównie opadami
atmosferycznymi oraz płytko występującymi wodami podziemnymi. W jego zachodniej części w dnie znajduje się ujście
rury drenarskiej odprowadzającej wody
pochodzące z odwadniania podmokłego
niegdyś obszaru, który współcześnie został
zabudowany. Zbiornik i jego otoczenie ma
wybitnie
antropogeniczny
charakter.
W związku z budową centrum handlowego jego zasięg został w znacznej mierze
Ryc. 1. Otoczenie badanego
ograniczony. Brzegi zostały umocnione
zbiornika wodnego
brukiem kamiennym, który przykryto
1 – zbiornik wodny, 2 – roślinność
materiałem ziemnym i obsiano trawą.
szuwarowa, 3 – tereny zadarnione,
Bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika to
4 – tereny usługowe i drogi dojazdowe,
5 – autostrada
wyasfaltowane parkingi oraz drogi dojazdowe i autostrady (ryc. 1).
Opisywany teren (ryc. 2) położony jest w środkowej części Wyżyny Katowickiej,
jednego z pięciu mezoregionów Wyżyny Śląskiej (Kondracki 2002).
Pod względem geomorfologicznym tereny te zaliczane są do wydzielanego przez
Gilewską (1972) Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, który leży w południowej
części Wyżyny Śląskiej, gdzie dominuje zrębowy charakter rzeźby. W głębokim
podłożu stanowiącym fundament Wyżyny Katowickiej zalegają osady dewońskokarbońskie (Sokołowski 1990). Formacje wieku karbońskiego przykrywają osady
permu z wulkanitami, jak również utwory triasu oraz skały z trzeciorzędu (Kotas
1982). Bezpośrednio na powierzchni terenu zalegają czwartorzędowe osady o zróżnicowanej miąższości (Karaś-Brzozowska 1960).
Wyżyna Katowicka charakteryzuje się zmianami środowiska przyrodniczego
spowodowanymi gospodarczą działalnością człowieka. Dominującą rolę odegrała
industrializacja oraz związany z tym rozwój urbanizacji. Antropopresja objęła
wszystkie elementy środowiska naturalnego. W jej wyniku pojawiło się na opisywanym obszarze wiele sztucznych form terenu. Wśród nich występują zagłębienia oraz
formy wypukłe, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do zatarcia naturalnych
rysów rzeźby tego terenu. W wielu nowych zagłębieniach terenu utrzymują się
zbiorniki wodne (Żmuda 1973, Szczypek 1995, Pełka-Gościniak 2006 i in.).
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Ryc. 2. Położenie badanego zbiornika
1 – wybrane miasta, 2 – większe zbiorniki wodne, 3 – sieć rzeczna

Materiał i metody
Obserwacje przebiegu zjawisk lodowych w opisywanym zbiorniku wodnym
przeprowadzono w sezonach zimowych 2011/2012 oraz 2012/2013. Pomiary rozpoczęto w momencie pojawienia się pierwszych form zlodzenia a zakończono po ich
całkowitym zaniku. Badania miały charakter systematycznych, codziennych obserwacji i polegały na kartowaniu zjawisk lodowych. W trakcie każdorazowej serii
pomiarowej dokonywano wizualnej oceny przebiegu zlodzenia, z uwzględnieniem
form występującego lodu i jego struktury. Brano pod uwagę także obecność pokrywy
śnieżnej i pojawianie się wody na lodzie. Szczególny nacisk położono na identyfikację warunków zamarzania wody w początkowym stadium pojawienia się pokrywy
lodowej oraz topnienia lodu w okresie jego zaniku, a całość tych obserwacji uzupełniano pomiarami grubości lodu. Strukturę i miąższość lodu ustalano na podstawie
wykonanych wierceń w lodzie z wykorzystaniem świdra lodowego oraz przy użyciu
kosy do lodu i miarki milimetrowej. W okresach, gdy lód nie zapewniał bezpiecznego poruszania się po nim, dokonywano pomiaru na świeżo wykonanym przełamie
w cieńszej tafli. Prawidłowa ocena przebiegu zjawisk lodowych w opisywanym
zbiorniku wodnym oraz interpretacja uzyskanych wyników możliwa była także
w oparciu o dane meteorologiczne uzyskane ze stacji klimatologicznej IMGW
w Katowicach. Ze względu na niewielkie rozmiary zbiornika w rozważaniach
uwzględniono temperaturę minimalną przy gruncie. Wskaźnik ten świadczy o występowaniu przymrozków, co ma duże znaczenie w pojawianiu się pierwszych form
zlodzenia w postaci nalodzi brzegowych oraz lodu brzegowego. Uzupełnieniem
całości badań jest także dokumentacja fotograficzna.
Do podstawowych celów badań kriologicznych zbiorników wodnych zaliczyć na-
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leży: ocenę przebiegu zlodzenia niewielkiego zbiornika wodnego, zidentyfikowanie
form jego zlodzenia, określenie zmian zasięgu zlodzenia. Charakterystyki te są przydatne do oceny rekreacyjnego wykorzystania zbiorników. Brak dopływu zanieczyszczeń termicznych, ograniczona dostawa zanieczyszczeń mineralnych i organicznych
pozwoliły na postawienie hipotezy o podobnym przebiegu zjawisk lodowych i dużej
analogii pod tym względem do zbiorników naturalnych.
Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały odmienny przebieg występowania zjawisk lodowych w kolejnych zimowych sezonach (ryc. 3).

Ryc. 3. Zmiany grubości pokrywy lodowej zbiornika w sezonie zimowym 2011/2012 (A)
oraz 2012/2013 (B) na tle minimalnej temperatury powietrza przy gruncie
1 – grubość zwartej pokrywy lodowej, 2 – minimalna temperatura przy gruncie
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Różnice dotyczyły zwłaszcza czasu występowania zjawisk lodowych oraz ich przebiegu. W sezonie zimowym 20011/1012 stwierdzono, że (ryc. 3):
– rozpoczęcie zjawisk lodowych wystąpiło 19 listopada 2011 roku, a całkowity
ich zanik nastąpił 21 marca 2012 roku; różnego rodzaju formy zlodzenia
zbiornika notowano przez 89 dni,
– maksymalna miąższość lodu wynosiła 37 cm, która wystąpiła na początku
drugiej dekady lutego;
– w początkowym okresie zamarzania zbiornika wystąpiło kilka kilkudniowych
i jedna kilkunastodniowa przerwa w występowaniu zjawisk lodowych;
– w listopadzie i grudniu kilkakrotnie pojawiała się pełna pokrywa lodowa, która następnie ulegała całkowitemu zanikowi (ryc. 4);
– trwała, pełna pokrywa lodowa wykształciła się 16 stycznia 2011 roku i występowała do 16 marca 2012 roku;
– w przebiegu zlodzenia występowały różne formy zjawisk lodowych, np. tzw.
nalodzia brzegowe, lód brzegowy (fot. 1), pokrywa lodowa, lód krystaliczny,
mętny, wodno-śnieżny oraz dwuwarstwowy.

Ryc. 4. Etapy zamarzania zbiornika wodnego
1 – linia brzegowa zbiornika, 2 – powierzchnia akwenu z pokrywą lodową,
3 – powierzchnia akwenu wolna od pokrywy lodowej

Natomiast sezon zimowy 2012/2013 charakteryzował się następującym przebiegiem
zjawisk lodowych:
– rozpoczęcie zjawisk lodowych wystąpiło 4 grudnia 2012 roku, a całkowity ich
zanik nastąpił 9 kwietnia 2013 roku;
– różnego rodzaju formy zlodzenia zbiornika notowano przez 123 dni;
– maksymalna miąższość lodu wynosiła 19 cm, która wystąpiła pod koniec
stycznia;
– w początkowym okresie zamarzania zbiornika nastąpiło całkowite uformowanie pokrywy lodowej;
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– trwała, pełna pokrywa lodowa wykształciła się 6 grudnia 2012 roku i występowała do 6 marca 2013 roku;
– w połowie marca nastąpił kilkudniowy całkowity zanik zjawisk lodowych;
– w przebiegu zlodzenia występowały różne formy zjawisk lodowych, np. tzw.
nalodzia brzegowe, lód brzegowy, pokrywa lodowa, lód krystaliczny, mętny,
wodno-śnieżny oraz dwuwarstwowy.
Dyskusja wyników
Przebieg zjawisk lodowych w początkowym okresie zamarzania zbiornika
w obydwu okresach obserwacyjnych polegał na pojawieniu się tzw. nalodzi brzegowych, które są charakterystyczne dla większości zbiorników wodnych w pierwszej
fazie zlodzenia (Rzętała i Rzętała 2009, Machowski i Rzętała 2010) oraz lód brzegowy, który występował w różnym zasięgu w poszczególnych sektorach zbiornika
(ryc. 4). Nalodzia brzegowe oraz zazwyczaj słabo wykształcony lód brzegowy, to
zwykle jedyne formy zlodzenia w przypadku zbiorników występujących na Wyżynie
Śląskiej, które są obciążone zanieczyszczeniami termicznymi (Rzętała i in. 2009,
Solarski i in. 2011).
Pełne zlodzenie opisywanego
zbiornika wodnego nastąpiło już
w listopadzie 2011 roku, a w kolejnym roku był to początek grudnia. Jednak w sezonie 2011/2012
zwarta pokrywa lodowa miała
efemeryczny charakter i równie
szybko uległa całkowitemu zanikowi. W kolejnym okresie obserwacyjnym początek zjawisk lodoFot. 1. Częściowa pokrywa lodowa
na zbiorniku w okresie jego zamarzania
wych był tożsamy z początkiem
(R. Machowski, 16.12.2011 r.)
pełnego zlodzenia zbiornika (ryc.
4). Na podobnych zbiornikach
zwarta pokrywa lodowa najwcześniej pojawia się już w trzeciej dekadzie listopada.
Zbiorniki o powierzchni kilkuset ha w całości pokrywają się lodem dopiero w trzeciej
dekadzie grudnia, a te które retencjonują wody zanieczyszczone nawet w pierwszej
dekadzie stycznia (Solarski in. 2011). Bywają również pewne odstępstwa od tej reguły
warunkowane anomaliami pogodowymi, kiedy to nawet stosunkowo niewielkie zbiorniki o czystych wodach całkowicie zamarzają dopiero pod koniec grudnia lub na początku stycznia (Machowski i Ruman 2009, Solarski i Pradela 2010). Tego typu sytuacja dotyczy także opisywanego zbiornika, bowiem trwała, zwarta pokrywa lodowa
w sezonie zimowym 2011/2012 pojawiła się dopiero w połowie stycznia. Zmiennej
grubości zwarta pokrywa lodowa jest szczególnie niebezpieczna podczas rekreacyjnego użytkowania zamarzniętych zbiorników wodnych. Opisywany zbiornik z uwagi na
swe położenie jest dosyć często odwiedzany przez ludność, dlatego też w celach
ostrzegawczych na jego brzegach ustawiono odpowiednie znaki, które zakazują m.in.
zimowego wykorzystania zamarzniętej pokrywy lodowej. Spośród różnych form re-
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kreacyjnego wykorzystania pokrywy lodowej na opisywanym zbiorniku zauważono
jedynie wędkarstwo, jazdę na łyżwach.
Maksymalna grubość pokrywy lodowej w sezonie zimowym 2011/2012 była nieco
większa a w kolejnym sezonie zdecydowanie mniejsza od wartości średniej, która
wynosi 31 cm a została wyliczona przez Rzętałę i in. (2009) na podstawie badań przeprowadzonych w 2006 roku na ponad 50 zbiornikach wodnych. Mniejszą grubość lodu
stwierdzono również na zbiornikach wodnych położonych w Gliwicach, w obrębie
których w 2011 roku maksymalna miąższość zwartej pokrywy lodowej wynosiła od
18,5 cm na zbiorniku Stanisław do 21,5 cm na zbiorniku Cegielnia. Porównywalne
zróżnicowanie maksymalnej grubości pokrywy lodowej z roku na rok stwierdzono
w przypadku niewielkiego zbiornika wodnego w Czeladzi (Rzętała i Solarski 2011,
Rzętała 2012). Natomiast największą miąższość lodu – ok. 40 cm, stwierdzono
w 2006 roku na zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
Destrukcja pokrywy lodowej generalnie przebiegała w podobny sposób. Proces
ten rozpoczął się kilkudziesięciocentymetrowym odmarzaniem przy brzegu pokrywy
lodowej. W sezonie 2011/2012 zanik lodu nastąpił wraz z wystąpieniem pierwszych
dodatnich temperatur pod koniec lutego i na początku marca. W kolejnym sezonie
był nieco przesunięty w czasie, kiedy to na początku drugiej dekady marca nastąpił
całkowity, kilkudniowy zanik zjawisk lodowych, które ponownie pojawiły się 14
marca i trwały nieprzerwanie aż do całkowitego ich zaniku 9 kwietnia. Analogiczna
sytuacja charakterystyczna jest dla wielu innych antropogenicznych zbiorników
wodnych, funkcjonujących w tym regionie, niezależnie od ich wielkości (Rzętała
i in. 2009, Solarski i in. 2011). Wiosenne ocieplenie osłabia strukturę lodu na całej
powierzchni zbiornika powodując pękanie i wiatrowe przemieszczanie się zdezintegrowanej warstwy lodu co przyspiesza jego zanik. Okres najpóźniejszego zaniku
pokrywy lodowej przypada na drugą dekadę kwietnia, tak długie zaleganie lodu
stwierdzono na zbiorniku Kozłowa Góra, który usytuowany jest w północnej części
Wyżyny Śląskiej (Jaguś i Rzętała 2003).
Wnioski
Przeprowadzone badania zjawisk lodowych na niewielkim zbiorniku wodnym położonym w Katowicach pozwalają na przedstawienie kilku wniosków:
1. Czas występowania zjawisk lodowych w poszczególnych sezonach zimowym był
zdecydowanie inny. W sezonie 2011/2012 okres badawczy trwał 124 dni, od 18
listopada 2011 roku do 21 marca 2012 roku, w tym czasie zjawiska lodowe zanotowano jedynie przez 88 dni, w tym nieprzerwanie przez 65 dni. W sezonie
2012/2013 okres badawczy trwał 127 dni, od 4 grudnia 2012 roku do 9 kwietnia
2013 roku w tym czasie zjawiska lodowe notowano aż przez 123 dni, w tym nieprzerwanie przez 96 dni.
2. W obydwu sezonach badawczych pełne zlodzenie wystąpiło dwukrotnie. W sezonie 2011/2012 pokrywa lodowa w początkowym okresie miała efemeryczny charakter. Właściwe pełne zlodzenie rozpoczęło się 16 stycznia 2012 roku. W sezonie 2012/2013 właściwe pełne zlodzenie pojawiło się z początkiem zjawisk lodowych i trwało do 9 marca. Po kilku dniach przerwy zwarta pokrywa lodowa
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ponownie uformowała się i zalegała przez 27 dni do 9 kwietnia 2013 roku.
3. Bezpieczne wykorzystanie rekreacyjne pokrywy lodowej zbiornika w obydwu
sezonach możliwe było jedynie przez około 20 dni, gdy jej grubość przekraczała
15 cm a budowa lodu miała jednolitą (krystaliczną) strukturę.
4. Przebieg zjawisk lodowych wskazuje na ich quasi-naturalny charakter, wynikający
z uwarunkowań o przyrodniczym charakterze.
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PRÓBA WYZNACZENIA KRYTERIÓW I KLASYFIKACJI „JEZIOR MIEJSKICH”
AN ATTEMPT TO DELIMITATION THE CRITERIA
AND CLASSIFICATION OF “URBAN LAKES”

Włodzimierz Marszelewski, Anna Sokalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Lwowska 1, 87–100 Toruń; marszel@umk.pl

Streszczenie: W pracy podjęto próbę zdefiniowania określenia „jezioro miejskie”. Uwzględniono przy tym warunki hydrologiczne i antropogeniczne, w tym zwłaszcza związane z urbanizacją, na przykładzie obszaru północno-wschodniej części Polski. Stwierdzono, że w tej
części Polski znajduje się 40 miast, w których występują w całości lub w części 103 jeziora
o powierzchni większej od 1 ha. Łączna powierzchnia wszystkich jezior wynosi 21,4 tys. ha,
w tym w granicach administracyjnych miast 8,44 tys. ha, co stanowi 39,4%. Większość z nich
(64) należy do grupy jezior małych o powierzchni poniżej 50 ha. Rozpatrywane jeziora najczęściej znajdują się w całości w miastach (86 jezior czyli 83,5%), jednak prawie w każdym
przypadku są to jeziora małe (< 50 ha). Jeziora największe położone są w granicach miast
tylko częściowo. Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie sposobu zagospodarowania strefy
brzegowej jezior oraz położenie jezior względem granic administracyjnych miast (w całości
lub częściowo) zaproponowano kryteria, na podstawie których wyróżniono m.in. jeziora miejskie oraz jeziora podmiejskie.
Słowa kluczowe: jeziora miejskie, klasyfikacja, północno-wschodnia Polska
Summary: In this paper the authors attempts to define the term "an urban lake". Both hydrological and anthropogenic conditions are taken into account, in particular those related to
urbanisation, based on the example of the north-eastern part of Poland. It was found that in this
part of the country there are 40 cities with 103 lakes – either whole water bodies or parts of
them – of the surface area larger than 1 ha. The total surface area of all these lakes is 21,400
ha, out of which 8,440 ha are within the administrative boundaries of cities, i.e. 39.4%. Most of
them (64) are small lakes of the surface area < 50 ha. Most of the considered lakes are located
entirely in cities (86 lakes, i.e. 83.5%), but in almost all cases these are small lakes (< 50 ha).
The biggest lakes are only partially situated within the city borders. Given the large diversity
of land use of their shore zone and the location of the lakes with respect to the administrative
boundaries of cities (whole water bodies or parts of them) the author proposes criteria on the
basis of which it is possible to delimit, for instance, urban and suburban lakes.
Key words: urban lakes, delimitation, north-eastern part of Poland

146

Wstęp
Jednym z kryteriów podziału jezior jest ich położenie w obrębie obszaru charakteryzującego się w miarę jednorodnym sposobem zagospodarowania. Na tej podstawie wyróżnia się m.in. „jeziora śródleśne”, „jeziora na obszarach rolniczych” czy
„jeziora miejskie”. Zdefiniowanie pierwszych z dwóch wymienionych typów jezior
nie stanowi większej trudności, jednak w przypadku „jezior miejskich” jest to zadanie o wiele bardziej skomplikowane. Wynika to głównie z wyjątkowo dużego zróżnicowanego zagospodarowania obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miast, a także z częściowego tylko położenia wielu jezior w ich obrębie.
Wydaje się, że w okresie dużego wzrostu zainteresowania jeziorami miejskimi należy podjąć próbę precyzyjnego zdefiniowania tego rodzaju obiektów hydrograficznych. Potrzeba ta związana jest z faktem, iż badania naukowe w zakresie każdej
dyscypliny muszą być prowadzone nie tylko według własnej metodyki, ale także
w odniesieniu do precyzyjnie zdefiniowanego obiektu badań.
Z przeglądu literatury hydrologicznej i hydrobiologicznej wynikają dwa istotne
wnioski: nazwa „jeziora miejskie” jest rzadko stosowana w podręcznikach z zakresu
limnologii i innych nauk przyrodniczych oraz prawie w ogóle nie występuje w znajdujących się tam indeksach nazw i terminów. Nazwa ta często stosowana jest w
tytułach licznych artykułów opublikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu
międzynarodowym jak i krajowym a poświęconym zbiornikom wodnym występującym w granicach miast i/lub w ich sąsiedztwie (Kudelska 1992, Martinez-Arroyo
i Jauregui 2000, Naselli-Flores 2007, Wiśniewski 2007). Nasuwa się więc pytanie,
z jakiego powodu „popularność” tych obiektów nie znajduje odzwierciedlenia
w podręcznikach?
Brak podręcznikowej definicji „jeziora miejskiego” zmusza autorów artykułów
naukowych z różnych krajów do podejmowania prób zdefiniowania badanych przez
siebie obiektów. Wynik analizy kilkudziesięciu określeń „jeziora miejskiego” jest
zaskakujący. Okazuje się, że do tej grupy jezior zaliczane są różnorodne obiekty,
w tym m.in.: pochodzenia naturalnego; zbiorniki pochodzenia antropogenicznego;
obiekty tylko płytkie bez względu na genezę (bez sprecyzowania głębokości maksymalnej); obiekty jedynie małe (bez podania granicy wielkości powierzchni); obiekty
pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego; obiekty otoczone wyłącznie zabudową miejską; obiekty otoczone częściowo zabudową miejską (bez kryteriów liczbowych). Nie wspomina się o ewentualnym znaczeniu położenia „jeziora miejskiego” w całości lub części w stosunku do granic administracyjnych danego miasta.
Celem niniejszej pracy jest podjęcie próby wyznaczenia kryteriów, jakie powinny
spełniać jeziora zakwalifikowane jako miejskie oraz zdefiniowania określenia „jezioro miejskie” na podstawie wyników analizy porównawczej uwzględniającej warunki
hydrologiczne i antropogeniczne, w tym zwłaszcza związane z urbanizacją, charakterystyczne dla obszaru Polski na przykładzie jej części północno-wschodniej.
Metody i zakres pracy
Podstawową metodą przyjętą w niniejszej pracy była kwerenda materiałów kar-
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tograficznych, w tym dostępnych na stronie http://maps.geoportal.gov.pl, na podstawie których zinwentaryzowano jeziora występujące zarówno w całości jak i w części
w granicach administracyjnych miast w północno-wschodniej części Polski, na
wschód od Dolnej Wisły, w granicach ostatniego zlodowacenia.
Uwzględniono wyłącznie powierzchniowe elementy sieci wodnej pochodzenia
naturalnego, zgodnie z klasyczną definicją „jeziora”. Dane archiwalne dotyczące
zanieczyszczania jezior ściekami w latach 70. XX w. pozyskano z opracowania Giercuszkiewicz-Bajtlik i Jabłońskiego (1977). Informacje na temat aktualnego stanu
czystości analizowanych jezior i/lub ich stanu ekologicznego pochodzą z materiałów
częściowo niepublikowanych należących do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Środowiska w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie. W analizie uwzględniono wszystkie miasta, w których występują jeziora o powierzchni większej od 1 ha,
bez względu na wielkość miast.
Wyniki
W północno-wschodniej części Polski znajduje się 40 miast, na obszarze których
występują w całości lub w części 103 jeziora o powierzchni większej od 1 ha (tab. 1).
Łączna powierzchnia wszystkich jezior wynosi 21,4 tys. km2, w tym w granicach
administracyjnych miast 8,44 tys. km2, co stanowi 39,4%. Większość z nich (64)
należy do grupy jezior małych o powierzchni < 50 ha. Rozpatrywane jeziora najczęściej znajdują się w całości w miastach (86 jezior czyli aż 83,5%), jednak prawie
w każdym przypadku są to jeziora małe (<50 ha). Sytuacje takie mają miejsce w 26
miastach (65%).
Do grupy 17 jezior położonych tylko częściowo w granicach administracyjnych
miast należą głównie jeziora największe, których tylko niewielkie fragmenty znajdują się na obszarach miejskich. Skrajnym przykładem jest miasto Ryn, w granicach
którego znajduje się jedynie 1,1% powierzchni Jeziora Ryńskiego. Niewielkie fragmenty jezior znajdują się także w granicach administracyjnych Iławy (jezioro Jeziorak 8,7%), Ostródy (Jezioro Drwęckie 10,0%) i Giżycka (jezioro Niegocin 12,8%)
(tab. 2). Wyjątek stanowią trzy duże jeziora: Sajno (522,5 ha), Białe Augustowskie
(476,6 ha) oraz Necko (400 ha), które w całości położone są w granicach Augustowa.
Powierzchnia zajmowana przez jeziora miejskie nie zależy od wielkości miast.
Największą powierzchnię jezior w granicach administracyjnych (łącznie 1 829,3 ha)
posiada Augustów. Znaczne powierzchnie jezior występują także w Rajgrodzie
(1 077,2 ha) oraz w Olsztynie (736,4 ha). Olsztyn wyróżnia się ponadto największą
liczbą, aż 14 jezior położonych jest w jego granicach.
Jeziora występujące w granicach administracyjnych miast posiadają różny i silnie
zróżnicowany udział w ich powierzchni, co znacznie różnicuje miasta pod względem
jeziorności. Największą jeziornością charakteryzuje się miasto Zalewo, którego aż
59,9% powierzchni zajmuje jezioro Ewingi. Następne w kolejności są: Łasin
(34,1%), Rajgród (30,5%) Wymienione miasta należą do najmniejszych pod względem liczby mieszkańców, która w żadnym z nich nie przekracza 5 tys. Dużą jeziorność posiada także Sztum (24,7%), Ruciane Nida (23,7%) oraz Augustów (22,6%).
Z kolei niewielka jeziorność (< 1%) występuje w 8 miastach, w tym m.in. w Branie-

148

wie, Grajewie, Ornecie i Suwałkach (tab. 1). Przykłady jezior w granicach administracyjnych miast przedstawiono na ryc. 1.
Tab. 1. Zestawienie jezior w granicach miast północno-wschodniej części Polski
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Miasto
Augustów
Bartoszyce
Biskupiec
Braniewo
Brodnica
Chełmża
Ełk
Giżycko
Gołdap
Górowo
Iławeckie
Górzno
Grajewo
Grudziądz
Iława
Kętrzyn
Kisielice
Lidzbark
Łasin
Mikołajki
Miłomłyn
Morąg
Mrągowo
Olecko
Olsztyn
Olsztynek
Orneta
Ostróda
Pasym
Rajgród
Ruciane Nida
Ryn
Sejny
Skępe
Susz
Suwałki
Szczytno
Sztum
Tolkmicko
Wąbrzeźno
Zalewo

A
[km2]

LM
[tys.)

Liczba
jezior

80,9
11,0
5,0
12,4
23,1
7,8
21,1
13,7
17,2
3,3
3,4
18,9
57,8
21,9
10,3
3,4
5,7
4,8
8,8
12,4
6,1
14,8
11,6
88,3
7,7
9,6
14,1
15,2
35,3
17,7
4,1
4,5
7,5
6,7
65,2
10,6
4,6
2,3
8,5
8,2

30,8
24,7
10,7
17,4
28,6
15,1
59,7
29,4
13,4
4,3
1,4
22,4
98,0
33,4
29,6
2,2
8,2
3,4
3,9
2,4
14,4
21,7
22,4
174,6
7,7
9,2
34,0
2,5
1,7
4,8
3,0
5,7
3,7
5,7
69,3
25,3
10,4
2,8
14,1
2,2

9
2
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
3
4
2
1
1
2
2
1
1
4
2
14
1
1
8
7
2
5
1
1
3
1
2
2
2
1
2
1

Powierzchnia jezior
[ha]
C
M
1 829,3 1 829,3
6,7
6,7
23,2
23,2
1,8
1,8
86,0
86,0
316,0
87,0
397,4
397,4
2 606,8
338,8
149,0
149,0
3,2
3,2
62,0
62,0
3,2
3,2
226,2
226,2
3 301,1
324,5
9,7
8,3
4,2
4,2
131,0
43,1
163,5
163,5
2 329,1
173,5
225,0
225,0
75,0
75,0
307,7
307,7
230,3
230,3
736,4
736,4
46,0
46,0
4,2
4,2
1 163,4
193,6
628,6
180,5
1 514,4 1 077,2
1 917,5
405,1
1 831,2
20,0
64,3
18,2
156
156
59,0
59,0
16,8
16,8
73,1
73,1
113,8
113,8
1,7
1,7
95,0
83,3
491,0
491,0

M/C
[%)

JM
[%]

100
100
100
100
100
27,5
100
13,0
100
100
100
100
100
9,8
85,6
100
32,9
100
7,4
100
100
100
100
100
100
100
16,6
28,7
71,1
21,1
1,1
28,3
100
100
100
100
100
100
87,7
100

22,6
0,6
4,6
0,1
3,7
11,1
18,9
4,0
8,7
1,0
18,2
0,2
3,9
14,8
0,8
1,2
7,6
34,1
19,6
18,1
12,3
20,8
19,8
8,3
6,0
0,4
13,7
11,9
30,5
23,7
4,9
4,0
20,8
8,8
0,3
6,9
24,7
0,7
9,8
59,9

Objaśnienia: A – powierzchnia miasta; LM – liczba mieszkańców; C – powierzchnia całkowita
jezior łącznie; M – powierzchnia jezior w mieście łącznie; JM – jeziorność miast
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Ryc. 1. Jeziora w granicach administracyjnych wybranych miast
1 – jeziora, 2 – zabudowa zwarta, 3 – lasy,
4 – zabudowa rozproszona, 5 – drogi główne, 6 – granice miast

Oddziaływanie miast na jeziora
Większość miast lokalizowanych nad jeziorami w północno-wschodniej części Polski otrzymała prawa miejskie między XIII a XVIII w. Do najstarszych należą m.in.:
Chełmża i Łasin (XIII w.), Iława, OlszTab. 2. Przykłady największych jezior połotyn, Ostróda, Zalewo, Miłomłyn
żonych w niewielkich fragmentach w granii Wąbrzeźno (XIV w.) oraz Ełk, Sztumb
cach administracyjnych miast
i Mrągowo (XV w.). W okresie pierwPowierzchnia
szych kilkuset lat funkcjonowanie miast
M/C
jeziora [ha]
Jezioro
Miasto
nie stanowiło istotnego zagrożenia dla
[%]
C
M
jezior. Dopiero w XIX w., a zwłaszcza
Jeziorak
Iława
3152,5 273,0
8,7
w XX w., w wyniku rozwoju przemysłu Niegocin
Giżycko
2600,0 332,0 12,8
i szybkiego wzrostu ludności rozpoczęła Ryńskie
Ryn
1831,2 20,0
1,1
się era wyraźnej antropopresji na jeziora. Nidzkie
Ruciane
1818,0 305,6 16,8
Nida
Ścieki komunalne i przemysłowe, a w II Drwęckie
Ostróda
880,8 87,8 10,0
Kalwa
Pasym
562,2 114,0 20,3
poł. XX w. także substancje toksyczne
Mikołajskie
Mikołajki
497,9 96,6 19,4
i biogeniczne, gwałtownie przyspieszyły
wzrost zanieczyszczenia i eutrofizacji
Objaśnienia jak w tab. 1
jezior. W niedalekiej przeszłości (pod
koniec XX w.) większość jezior położonych częściowo lub całkowicie w granicach administracyjnych miast była zanieczyszczana ściekami z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Wniosek taki można
sformułować analizując nieliczne źródła danych dotyczących bezpośredniego zanie-
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czyszczania jezior ściekami z punktowych źródeł zanieczyszczeń w latach 70. XX w.
(Giercuszkiewicz-Bajtlik i Jabłoński 1997). Do niektórych jezior (m.in. Niegocin i
Nidzkie) odprowadzano łącznie ponad 10 tys. m3·d–1 ścieków, a do wielu innych
kilka tysięcy m3∙d–1 (m.in. Drwęckie, Iławskie, Kraksy, Rudnickie Wielkie, Zamkowe).
Tab. 3. Wybrane jeziora położone całkowicie lub częściowo w granicach administracyjnych
miast – odbiorniki ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń w latach 70. i 80. XX w.

Jezioro
Barlewickie
Białe
Czos
Długie
Drwęckie
Ełckie
Ewingi
Górzno
Iławskie
Jeziorak Mały
Kalwa
Kraksy
Lidzbarskie
Łasińskie
Miejskie
Mikołajskie
Młyńskie
Necko
Nidzkie
Niegocin
Perskie
Rudnickie W.
Ryńskie
Sajno
Skiertąg
Sztumskie
Zamkowe

Objętość
Rodzaj odprowadzanych
Miasto
ścieków
ścieków
[m3·d–1]
Sztum
K, P
b.d.
Augustów
K, P
310
Mrągowo
K
43,7
Szczytno
P
172
Ostróda
K, P
4 118
Ełk
K, P
1 685
Zalewo
P
329
Górzno
K, P
46
Iława
K, P
4 682
Iława
P
180
Pasym
K, P
270
Biskupiec
K, P
2 055
Lidzbark
P, K
1 004
Łasin
K, P
573
Kisielice
K
294
Mikołajki
K, P
308
Górzno
K
6
Augustów
K
30
Ruciane Nida K, P
11 509
Giżycko
K, P
10 427
Ostróda
P
160
Grudziądz
P
3400
Ryn
K, P
467
Augustów
K, P
750
Morąg
K
10
Sztum
K, P
b.d.
Wąbrzeźno
K
2350

Ładunki
Sposób
zanieczyszczeń
oczyszczenia
BZT5
Zawiesina
ścieków
[kg·d–1]
[kg·d–1]
b.d.
b.d.
NO
50,3
88,5
M, MB
b.d.
b.d.
M, MB, NO
0,2
1,2
545,7
418,1
MB, M, NO
779,4
395,5
M, MB
329,6
187,8
M, CH
3,7
2,3
NO
1 923,1
319,8
NO, M
7,7
0,8
M
126,8
17,5
M, NO
1 822,8
489,1
M, NO
1 069,5
444,0
M, NO
222,4
59,6
NO, M
243,4
90,0
M
200,1
52,6
M, MB, NO
0,06
0,5
NO
6,8
7,8
M
62,0
49,4
M, NO
3 156,8
2 359,7
NO, M
16,0
25,3
NO
2 822,0
408,0
NO
156,5
81,6
NO, M
87,7
98,5
NO, MB, M
b.d.
b.d.
NO
b.d.
b.d.
NO
893,0
658,0
M

Opracowano na podstawie danych Giercuszkiewicz-Bajtlik i Jabłońskiego (1977).
Ścieki: K – komunalne; P – przemysłowe; NO – nie oczyszczone; M – oczyszczone mechanicznie;
MB – oczyszczone mechaniczno-biologicznie; CH – oczyszczone chemicznie

Ładunki zanieczyszczeń wyrażone w BZT 5 były wyjątkowo zróżnicowane i często
bardzo wysokie – wynosiły od kilku do kilku tysięcy mg O2·d–1. Podobnie było
w przypadku zawiesiny, której średnio wprowadzano do jezior najczęściej od kilku
do kilkuset kilogramów w ciągu doby, a do jeziora Niegocin nawet ponad 2,3
t∙d–1. Ścieki były najczęściej nie oczyszczone lub oczyszczone jedynie w sposób
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mechaniczny (tab. 3). Doprowadziło to degradacji większości jezior miejskich. Były
one kojarzone najczęściej jako jeziora silnie zanieczyszczone, nieatrakcyjne,
a w wielu przypadkach bezużyteczne. Sytuacja zmieniła się radykalnie pod koniec
XX w., kiedy to wprowadzono ustawowy zakaz wprowadzania ścieków do jezior
oraz ich dopływów. Od tego czasu obserwuje się powolny proces polepszania się
jakości wody w jeziorach miejskich, coraz częściej wspierany zabiegami rekultywacyjnymi. Jednak zanieczyszczenia, skumulowane zwłaszcza w osadach dennych,
pozostaną na długo trwałym elementem świadczącym o negatywnym oddziaływaniu
miasta na jezioro.
Próba wyznaczenia kryteriów dla określenia „jezioro miejskie”
Wyniki kwerendy materiałów kartograficznych z obszaru Pojezierza Mazurskiego wskazują, że położenie jezior w stosunku do granic administracyjnych miast,
a także w stosunku do sposobu zagospodarowania przestrzennego miast, jest silnie
zróżnicowane. Sposób zagospodarowania przestrzennego miasta jest szczególnie
ważny na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora (przyjezierza). Mając to na uwadze,
przy określaniu jeziora mianem „miejskiego”, należy brać pod uwagę zarówno jego
położenie względem granic administracyjnych, jak i sposób zagospodarowania przyjezierza, w tym zwłaszcza strefy przybrzeżnej, która w wielu przypadkach determinuje jego stan ekologiczny (Pieczyńska 1990, Ostendorp i in. 2004, Schmieder 2004,
Strayer i Findley 2010). Od zagospodarowania strefy brzegowej zależą także jej
funkcje względem jeziora, m.in. buforowa i przejściowa. Kilka lat temu podjęto
nawet próby określenia ekologicznej wrażliwości stref brzegowych jezior (Perleberg
i in. 2009).
Analizowane jeziora można podzielić na 3 grupy (w zależności od położenia
w stosunku do granic administracyjnych miasta) i 9 podgrup (w zależności od dominującego sposobu zagospodarowania przyjezierza, w tym strefy brzegowej) (tab. 4).
Okazuje się, że zagospodarowanie zlewni jezior położonych nawet w całości w granicach administracyjnych miast może być całkowicie odmienne od warunków charakterystycznych dla obszarów zurbanizowanych. Sytuacje tego rodzaju występują
także w przypadku jezior tylko częściowo położonych w granicach miast.
Wyniki przedstawione w tab. 4 upoważniają do sformułowania licznych pytań,
w tym m.in.: czy jezioro położone w granicach administracyjnych miasta, ale otoczone lasem, należy zakwalifikować jako miejskie czy śródleśne? Czy jezioro, którego jedynie 20–30% powierzchni znajduje się w granicach miasta, a które pozostaje
pod wpływem miasta można zakwalifikować jako miejskie czy może podmiejskie?
Na ile ważne jest oddziaływanie miasta na jezioro, aby uznać je jako „miejskie” bez
względu na położenie w stosunku do granic administracyjnych miasta? Na obecnym
etapie badań trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi na powyższe pytania.
W związku z tym, w nawiązaniu do informacji w tab. 4 proponuje się, aby określenie
„jezioro miejskie” odnosiło się jedynie do jeziora położonego w całości lub w większości w granicach administracyjnych miasta, którego dominującym sposobem zagospodarowania przyjezierza jest zabudowa zwarta i/lub rozproszona (typ 1.1, 1.2 i 2.1,
tab. 4). Jeziora należącego do typu 1.3 i 1.4 mogłyby zostać określane jako „miejsko-
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śródpolne” i „miejsko-śródleśne”. W przypadku jezior położonych tylko częściowo
w granicach miasta, z przewagą rolnego lub leśnego zagospodarowania przyjezierza,
proponuje się wprowadzić określenie „jezioro podmiejskie-śródpolne” oraz „jezioro
podmiejskie-śródleśne”. Pozostałe jeziora nie powinny być określane jako „miejskie”
lub „podmiejskie”.
Tab. 4. Propozycja podziału jezior miejskich z uwzględnieniem ich położenia i sposobu zagospodarowania przyjezierza
Powierzchnia
Dominujący
jeziora w
sposób zagospodarowania
granicach
przyjezierza
miasta
1. 100%
1.1. zabudowa zwarta
1.2. zabudowa rozproszona
1.3. użytki i nieużytki rolne
1.4. obszary leśne
2. ≥50%
2.1. zabudowa rozproszona
2.2. użytki i nieużytki rolne
2.3. obszary leśne
3. <50%
3.1. użytki i nieużytki rolne
3.2. obszary leśne

Przykład
jeziora
(miasto)

Propozycja
określenia
jeziora*

Mały Jeziorak (Iława)
Rudnickie Wielkie (Grudziądz)
Ewingi (Zalewo)
Sajno (Augustów)
Zamkowe (Wąbrzeźno)
Kraksy (Biskupiec)
Gołdap (Gołdap)
Ryńskie (Ryn)
Lidzbarskie (Lidzbark)

miejskie
miejskie
miejsko-śródpolne
miejsko-śródleśne
miejskie
podmiejskie-śródpolne
podmiejskie-śródleśne
śródpolne
śródleśne

Uwagi końcowe
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że znaczna część jezior znajdujących
się w całości bądź w części w granicach administracyjnych miast w północnowschodniej Polsce nie może być zakwalifikowana jako „miejskie”. Główną tego
przyczyną jest zbyt mała wielkość miast w porównaniu do włączonych w ich granice
obszarów leśnych bądź rolnych. Niewątpliwie za interesujące należy uznać ogólne
zainteresowanie miast jeziorami, dzięki czemu szereg jezior położonych jest w ich
obrębie. Miasta są więc zainteresowane występowaniem jezior w ich granicach,
prawdopodobnie ze względu na wzrost atrakcyjności obszarów zurbanizowanych,
a także ze względów podatkowych. Tego rodzaju prawidłowości są aktualnie sprawdzane na przykładzie Pojezierza Pomorskiego i Wielkopolsko-Kujawskiego.
W niniejszym opracowaniu interesowano się wyłącznie jeziorami. W miastach
występują także inne obiekty wód powierzchniowych, m.in. zbiorniki pochodzenia
antropogenicznego, często określane także jako „jeziora miejskie”. Powstaje jednak
wątpliwość, czy w pracach naukowych dotyczących zbiorników antropogenicznych
na obszarze miasta można stosować termin „jeziora miejskie”? Zdaniem autorów
powinno dążyć się do precyzyjnego określania „jeziora miejskiego” oraz do wyraźnego jego oddzielenia od „zbiornika miejskiego” czy „jeziora podmiejskiego”. Brak
jednoznaczności powoduje m.in., że tytuły wielu opracowań (w których „jezioro
miejskie” występuje jako podmiot) często nie w pełni odzwierciedlają ich treść.
Być może jednoznaczne wyznaczenie kryteriów dla „jeziora miejskiego” nie jest
możliwe. Niemniej wydaje się, że należy podjąć dalsze próby ich doprecyzowania,
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a tym samym dostrzec problem związany z wieloznacznością określenia „jeziora
miejskie”.
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ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ
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CHANGES OF GROUNDWATER TABLE LOCATION IN LUBLIN IN 1955–2013
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Streszczenie: W opracowaniu podjęto zagadnienie zmian stosunków wodnych w rejonie
Lublina, a przede wszystkim położenia zwierciadła wody podziemnej w ostatnich dziesięcioleciach. Pierwsza część okresu badań obejmuje lata szybkiego rozwoju demograficznego
i przemysłowego miasta, kiedy występowały duże trudności z zabezpieczeniem potrzeb wody.
Natomiast część druga, to lata restrukturyzacji przemysłu i urynkowienia cen wody. Zmiany te
doprowadziły do zdecydowanego zmniejszenia poboru, co przy zwiększonych opadach spowodowało podniesienie się stanów wody podziemnej. Podstawę opracowania stanowiły archiwalne materiały dotyczące pomiarów położenia zwierciadła wody w studniach kopanych
i wierconych wykonywane w kilku przekrojach czasowych w latach 1955–2013.
Słowa kluczowe: stosunki wodne, urbanizacja, zwierciadło wody podziemnej, lej depresyjny,
Lublin
Summary: The paper presents issues of water conditions changes in Lublin area, mainly of
groundwater table location, in last decades. The first period of research is characterized by fast
demographic growth and industrial development, when serious problems with water provision
took place. The second period of investigation relates to years of restructuring of industry and
commercialized prices of water. Those changes have let to determined reduction of water
intake, what in relation to higher precipitation caused raising of groundwater table. Archive
materials describing measurements of groundwater table location in dug and drilled wells in
several time intervals in 1955–2013 were the basis for this study.
Key words: water conditions, urbanization, groundwater table, depression cone, Lublin

Wprowadzenie
Lublin, największe miasto wschodniej Polski, zajmuje powierzchnię 147,5 km2,
na której mieszka ok. 355 tys. ludności. Rozwój miasta, położonego w północnej
części Wyżyny Lubelskiej był związany z lokalizacją nad Bystrzycą i jej dopływami
Czechówką i Czerniejówką (ryc. 1). Wynikało to zarówno z walorów obronnych
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podmokłych dolin rzecznych, jak również z dostępności i jakości wody. Zaopatrzenie
ludności i przemysłu w wodę ukierunkowane jest na wykorzystanie zasobów podziemnych, głównie z uwagi na niskie przepływy rzek oraz sezonową zmienność
jakości wody i jej okresowe zanieczyszczenie.
W rejonie Lublina, podobnie jak i w całym dorzeczu Bystrzycy, główny zbiornik
wód podziemnych wytworzył się w węglanowych osadach górnej kredy i paleocenu
wykształconych jako opoki, wapienie i margle (Wilgat 1980). Skały te pokryte są
lessem lub cienką pokrywą utworów piaszczysto-pylastych. W węglanowych skałach
górnej kredy wytworzył się praktycznie jedyny użytkowy poziom wodonośny. Warunki przepływu wód podziemnych są uzależnione od gęstości i rozwartości szczelin,
których wodoprzepuszczalność jest przynajmniej dziesięciokrotnie wyższa od porowej (Krajewski i Motyka 1999). Zasilanie wód podziemnych odbywa się poprzez
infiltrację opadów atmosferycznych. Warunki do wsiąkania wód opadowych, mimo
zróżnicowania hipsometrycznego terenu, są dobre. Głębokość występowania wód
podziemnych głównego poziomu jest bardzo zróżnicowana, generalnie wykazuje
ogólny związek z rzeźbą terenu. W dolinach rzecznych wody podziemne –
w warunkach naturalnych – występują tuż pod powierzchnią teras zalewowych.
W dolnych partiach zboczy grubość warstwy suchej wynosi kilka metrów, a w obszarach wierzchowinowych dochodzi do 30–50 m. W dorzeczu Bystrzycy wody podziemne są silnie powiązane z wodami powierzchniowymi, co przejawia się między
innymi w dużym i równomiernym zasilaniu rzek z zasobów podziemnych oraz
w zmniejszaniu się przepływów rzek w obszarze leja depresyjnego.

Ryc. 1. Położenie Lublina (obszar pokolorowany) w dorzeczu Bystrzycy

Położenie i ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych w Lublinie uzależnione
jest od rzeźby terenu oraz zasilania atmosferycznego i poboru na potrzeby komunalne i przemysłowe. Cechą charakterystyczną wód podziemnych w Lublinie jest kilku-
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letni okres tworzenia się nowej równowagi hydrodynamicznej, szczególnie w obszarach intensywnej eksploatacji wody. Zmiany zasobów wodnych, dokumentowane
położeniem zwierciadła wody, następują z pewnym opóźnieniem w stosunku do
okresów wilgotnych lub suchych. W rejonie Lublina obniżanie się zwierciadła wody
następuje kilka miesięcy po okresie niskiego zasilania, a tzw. susza hydrologiczna
pojawia się dopiero po roku od okresu braku zasilania (Michalczyk 1997). Natomiast
podnoszenie zwierciadła wody w okresach długotrwałych nadmiarów opadów może
następować stosunkowo szybko. Celem pracy jest analiza zmian położenia zwierciadła wody oraz ocena zasięgu i głębokości lubelskiego leja depresyjnego w latach
1955–2013.
Materiały i metoda opracowania
Podstawą opracowania zmian stosunków wodnych w Lublinie były materiały archiwalne i terenowe zebrane w Zakładzie Hydrologii UMCS oraz MPWiK
w Lublinie, które pochodziły z pomiarów stanów wody w studniach wierconych
i kopanych, a także liczne prace określające stan zasobów wody w różnych latach
okresu 1955–2011 (m. in. Michalczyk i in. 1983, Michalczyk 1986, 1997, 2012,
Michalczyk i Łoś 1997). Aktualne położenie zwierciadła wody w rejonie miasta
opracowano na podstawie pomiarów studni i piezometrów MPWiK wykonanych
późną wiosną i latem 2013 roku. Jako odniesienie do uzyskanego obrazu hydroizohips przyjęto materiały zebrane i opracowane w Zakładzie Hydrologii UMCS oraz
MPWiK Lublin. Wielkość i zasięg obniżenia zwierciadła wody wyznaczano poprzez
porównanie aktualnego jego ukształtowania ze stanem w 1955 roku. Natomiast
zmiany zasięgów i głębokości lubelskiego leja depresyjnego w wybranych okresach
opracowano na podstawie porównania położenia zwierciadła wody w 2013 roku
z danymi z lat 2010, 1995, 1981, 1972 i 1960 oraz z 1955 roku. Trzeba podkreślić, że
skoncentrowana eksploatacja wód podziemnych doprowadziła do utworzenia leja
depresji, w którym strumienie można rozdzielić na odrębne części dopiero w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych ujęć. Szczególnie trudno jest wydzielić obszary
zasilania studni znajdujących się w centralnej części lubelskiego leja depresyjnego.
Stan i zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej w latach 1955–2013
W połowie XX w. potrzeby wodne mieszkańców i przemysłu Lublina pokrywane
były z dwu ujęć komunalnych, z kilkudziesięciu studni przemysłowych oraz ok.
tysiąca studni kopanych. W miesiącach letnich 1955 roku wykonano pomiary głębokości występowania wody w studniach kopanych, które były podstawą do opracowania mapy hydroizohips (Michalczyk i in. 1983). Było to pierwsze kartowanie ukształtowania zwierciadła wody poziomu użytkowego w Lublinie, wykonane przy niskich
stanach wody, którego wyniki stanowią poziom odniesienia do oceny przekształceń
układu zwierciadła wód podziemnych w mieście. W 1955 roku miasto zaopatrywane
było w wodę pobieraną z zasobów podziemnych w ujęciach komunalnych Centralna
i Wrotków – 7,7 mln m3 oraz przemysłowych – 0,8 mln m3. Pobór wody w ilości 8,5
mln m3∙rok–1 powodował tylko niewielkie obniżenie zwierciadła wody w sąsiedztwie
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eksploatowanych sąsiedztwie ujęć zlokalizowanych w dolinie Bystrzycy (Michalczyk i in. 1983).
Układ zwierciadła wód podziemnych był współkształtny z rzeźbą terenu, a zwierciadło wody obniżało się głównie ku dolinie Bystrzycy i jej dopływom (ryc. 2). Drenaż zasobów podziemnych był zróżnicowany, największy w sąsiedztwie doliny
Bystrzycy, mniejszy w dolinie Czerniejówki, mało widoczny w przypadku Czechówki. Gradienty hydrauliczne w dolinie Bystrzycy nie osiągały 1‰, a w strefie jej
zboczy lokalnie przekraczały 3–4‰. Niewielkie przekształcenia stosunków wodnych stwierdzono tylko lokalnie, szczególnie w centrum miasta. Jednakże największe
zmiany wystąpiły w dolinach, w których zlikwidowane zostały piętrzenia wód rzecznych, a tym samym zniknęła większość stawów. Mieszkańcy peryferyjnych dzielnic
miasta powszechnie korzystali z wód pobieranych ze studni kopanych.

Ryc. 2. Ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych w rejonie Lublina w 1955 roku
1 – hydroizohipsa, 2 – strefa nieciągłości zwierciadła wody

W związku z opracowywaniem dokumentacji zasobów wód podziemnych Lublina wykonane zostały w miesiącach letnich 1972 roku pomiary głębokości występo-
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wania wody w studniach kopanych i wierconych. Stany wody w 1972 roku były
zbliżone do obserwowanych w 1955 roku, a pobór wody na obszarze miasta wzrósł
do 29,2 mln m3. Obszar leja depresyjnego zwiększył się do 125 km2, na co wpłynęło
również uruchomienie nowych ujęć wody (ryc. 3). W latach 1959–1961 włączono do
ciągłej eksploatacji studnie ujęcia Sławinek, zlokalizowanego w zachodniej części
miasta w dolinie Czechówki. W celu zmniejszenia deficytu wody MPWiK przejęło 3
studnie przemysłowe w dzielnicy Bursaki oraz włączano do ciągłej eksploatacji
studnie awaryjne TOPL. Od 1972 roku pobierano wodę z ujęcia Prawiedniki, początkowo z dwu studni, a w latach 1973–1976 z czterech (Michalczyk i in. 1983). Zwiększona eksploatacja wód podziemnych powodowała systematyczne poszerzanie
i pogłębianie się leja depresyjnego. W dnach dolin rzecznych, szczególnie w sąsiedztwie ujęć wody, nastąpiło kilkumetrowe obniżenie zwierciadła, co skutkowało
zwiększeniem gradientów hydraulicznych. Największe obniżenie statycznego zwierciadła wody, 7 m w stosunku do 1955 roku, stwierdzono w rejonie ujęć Sławinek
i Centralna.

Ryc. 3. Pobór wody podziemnej i powierzchnia leja depresyjnego w Lublinie

W okresie 1972–1980 nastąpiło dalsze istotne zwiększenie poboru wód podziemnych
z istniejących ujęć oraz ze studni awaryjnych i przemysłowych. W 1974 roku zostały
spiętrzone wody Bystrzycy i powstał Zalew Zemborzycki. W jego południowowschodniej części uruchomiono największe w Lublinie ujęcie wody Prawiedniki,
które w 1976 roku osiągnęło pełną wydajność, a mimo to w mieście występowały
duże niedobory wody. W celu dokonania oceny stanu zasobów wody wykonano
w 1981 roku pomiary studni kopanych i wierconych. Na terenie miasta pobierano
prawie 58 mln m3 wody z 70 studni komunalnych i 50 przemysłowych. Dzięki niezwykle wysokiemu zasilaniu atmosferycznemu, mimo zwiększonej eksploatacji,
obraz ukształtowania zwierciadła wody podziemnej nie uległ zasadniczym zmianom.
Lej depresji na obszarze samego miasta obejmował 95 km2 oraz 24 km2 w rejonie
Prawiednik (Michalczyk i in. 1983). Duże obniżenia zwierciadła wody stwierdzono
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w sąsiedztwie ujęć: Sławinek, Wrotków, Dziesiąta, Bursaki, Fabryki Samochodów
Ciężarowych i Zakładów Mięsnych. Z ukształtowania zwierciadła wody podziemnej
można wnioskować o możliwej ucieczce wód z Zalewu Zemborzyckiego do leja
depresji ujęcia Prawiedniki, co zostało potwierdzone pomiarami przepływu (Łoś
i Michalczyk 1994).
W II połowie lat 80. XX w., w wyniku restrukturyzacji zakładów przemysłowych
oraz stale rosnącej ceny wody, nastąpił znaczący spadek potrzeb wodnych miasta.
Z uwagi na niskie zasilanie atmosferyczne, mimo zmniejszającego się poboru wody,
rejestrowano dalsze poszerzanie i pogłębianie się leja depresyjnego. Największy jego
zasięg – 201 km2 stwierdzono w 1992 roku, przy poborze 50 mln m3. Stopniową
redukcję zasięgu i wypełnianie się leja obserwowano od 1993 roku (ryc. 4). W 1995
roku jego zasięg określono na 170 km2, przy rocznym poborze 39,6 mln m3 wody.
Stany wód podziemnych okresie letnim 1995 roku, określone na podstawie pomiarów studni kopanych, wierconych i piezometrów, utrzymywały się w strefie stanów średnich (Michalczyk 1997). Również ukształtowanie zwierciadła wody w Lublinie było zbliżone do obserwowanego w latach poprzednich. W centrum miasta
zwierciadło było dość płaskie, dopiero powyżej hydroizohipsy 174 m n.p.m. stwierdzano wzrost gradientów hydraulicznych, szczególnie w zachodniej części miasta.
W stosunku do lat poprzednich, stwierdzono w 1995 roku zmniejszenie się powierzchni i głębokości leja depresyjnego. Obniżenie zwierciadła wody przekraczające 4 m stwierdzono na powierzchni około 40 km2, głównie w centralnej części miasta
oraz w rejonie ujęć Prawiedniki i Sławinek (Michalczyk 1997).

Ryc. 4. Położenie statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w Lublinie
(średnia wartość z 4 głównych ujęć)

Pomiary eksploatacyjne studni i piezometrów MPWiK, uzupełnione materiałami
Zakładu Hydrologii, pozwoliły na opracowanie położenia zwierciadła wody według
stanu z przełomu wiosny i lata 2013 roku. W czasie pomiarów terenowych stwierdzano bardzo wysoki stan wód podziemnych. Swobodne zwierciadło wody głównego

161

poziomu wodonośnego w 2013 roku było generalnie współkształtne z rzeźbą terenu.
Układ hydroizohips wskazuje na nadrzędną rolę doliny Bystrzycy, silnie drenuj ącą wody podziemne (ryc. 5). Drenująca rola dopływów Czechówki i Czerniejówki
uwidacznia się w pewnej odległości od ujścia rzek. W sąsiedztwie dużych ujęć
zaznaczają się zmiany gradientów hydraulicznych układu hydroizohips. Spadki
podłużne zwierciadła wody podziemnej w centralnej części obszaru miasta, zarówno w dolinie Bystrzycy, jak i przyległej strefie wierzchowinowej, wynoszą ok.
0,7‰. Wysokość zwierciadła w dolinie Bystrzycy powoli wzrasta od 168 m
n.p.m. przy ujściu Czechówki do 180 m n.p.m. przy ujściu Krężniczanki. W układzie hydroizohips słabo zaznaczają się rzędne lejów poszczególnych ujęć wodnych
Lublina: Centralna 166 m n.p.m., Dziesiąta 170 m n.p.m., Wrotków 172 m n.p.m.,
Prawiedniki 176 m n.p.m. Mniej wyraźne jest oddziaływanie ujęć Sławinek, Bursaki, Wrotków i Wilczopole.

Ryc. 5. Ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych w rejonie Lublina w 2013 roku
1 – hydroizohipsa, 2 – strefa nieciągłości zwierciadła wody

W latach 1995–2013 rejestrowano systematyczny wzrost stanów wody, który
spowodowany był zarówno dość wysokim zasilaniem atmosferycznym w ostatnim
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piętnastoleciu, jak też stale zmniejszającą się eksploatacją zasobów wód podziemnych. Spowodowało to duże podniesienie stanów wody podziemnej w całym obszarze badań, udokumentowane poprzez odczytanie różnic wysokości położenia zwierciadła wody w latach 1995 i 2013 (ryc. 6). Największe przyrosty stanów stwierdzone
zostały w sąsiedztwie ujęć wody oraz w północnej i wschodniej części miasta. Na
mapie zamieszczono również wielkość poboru wody podziemnej w ujęciach Lublina.
Powierzchnia lubelskiego leja depresyjnego określona pod koniec wiosny
2013 roku obejmowała 109 km 2. Jego wielkość w ostatnim dziesięcioleciu systematycznie zmniejszała się, co związane było z wysokim zasilaniem atmosferycznym i dość niskim poborem wody w Lublinie. Jest to lej bardzo płytki, a obniż enie zwierciadła wody odniesione do stanu z 1955 roku utrzymywało się w granicach 1–2 m. W sąsiedztwie ujęcia Wrotków nastąpiło nawet niewielkie
podniesienie zwierciadła wody.
O wielkości i zasięgu leja depresyjnego decyduje pobór wody i jego przestrzenne
rozłożenie oraz wielkość zasilania atmosferycznego. W aglomeracji lubelskiej ostatnie duże ujęcie wody zostało włączone do eksploatacji w 1986 roku, a pełną zdolność produkcyjną osiągnęło pod koniec lat 80. XX w. Po jego uruchomieniu stwierdzono w Lublinie największą powierzchnię leja depresyjnego – 201 km2 (ryc. 3).
W latach następnych, przy pracy takiej samej liczby ujęć, głębokość występowania zwierciadła
wody, zarówno statycznego, jak
i
dynamicznego,
pozostaje
w związku z wartością poboru
wody (ryc. 7).
Głębokość położenia zwierciadła wody przyjęto jako średni
roczny stan zwierciadła wody
obliczony ze wszystkich studni 6
głównych ujęć Lublina: Dziesiąta,
Sławinek, Wrotków, Prawiedniki,
Bursaki
i Centralna. Średnia głębokość
quasi statycznego zwierciadła
wody w 1992 roku wynosiła 16 m,
a dynamicznego 23 m. Wysokie
zasilanie atmosferyczne oraz malejący pobór wody powodował systematyczne podnoszenie się zwierciadła wody i wypełnianie regioRyc. 6. Podniesienie zwierciadła wód podziemnalnej depresji Lublina. W latach
nych w latach 1995-2013 oraz rozmieszczenie
2010–2013 średnie położenie quanajwiększych ujęć (powierzchnia sygnatury
si-statycznego zwierciadła wody
odzwierciedla wielkość poboru)
ustabilizowało się na poziomie 11
m, a dynamicznego 17 m.
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Przedstawione na ryc. 7 zależności między poborem wody, wielkością leja depresyjnego i położeniem statycznego zwierciadła wody wskazują na powiązanie hydrauliczne wód podziemnych. Relacje te powinny być wykorzystane przy prognozowaniu
rozwoju miasta oraz wielkości i przestrzennego rozłożenia poboru wody podziemnej
w aglomeracji lubelskiej.

Ryc. 7. Związek między wielkością poboru wody (Q) a położeniem quasi-statycznego
zwierciadła wód podziemnych (hst) w Lublinie w latach 1992–2013

Podsumowanie
Położenie zwierciadła wód podziemnych w aglomeracji lubelskiej jest uzależnione od warunków naturalnych: budowy geologicznej, położenia, warunków
meteorologicznych oraz od czynników związanych z zagospodarowaniem terenu,
przede wszystkim poboru wody, zabudowy oraz warunków drenażu rzecznego.
Od połowy lat 80. XX w. stwierdza się zmniejszanie poboru wody, przy czym
widoczna jest redukcja potrzeb zarówno komunalnych, jak i przemysłowych.
Między 1995 i 2013 rokiem nastąpiło podniesienie zwierciadła wody podziemnej o zróżnicowanej przestrzennie wielkości. Na peryferiach miasta zmiany
są niewielkie. W rejonie ujścia Kosarzewki i Krężniczanki zwierciadło układało
się w obu okresach na 180 m n.p.m., w rejonie Zalewu Zemborzyckiego 176–178
m n.p.m., przy ujściu Skrzyniczanki 189 m n.p.m. Wzrost stanów bardziej jest
zauważalny w środkowej części miasta, gdzie nastąpiło częściowe wypełnienie
leja depresji. W rejonie ujść Czechówki i Czerniejówki wzrost stanów osiągnął 1 –
2 m.
Zmiany quasi-statycznego zwierciadła w sąsiedztwie ujęć MPWiK były jeszcze bardziej widoczne. Największy, prawie 8 m, wzrost stanów stwierdzono
w przypadku ujęcia Sławinek, nieco mniejsze wartości zanotowano w przypadku
ujęć Prawiedniki i Wrotków (3–4 m) oraz Dziesiąta (1 m).
Wysokie zasilanie atmosferyczne rejestrowane w ostatnim piętnastoleciu, przy
malejącej eksploatacji wód podziemnych doprowadziło do znacznego wypełnienia
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lubelskiego leja depresyjnego, a także do zmniejszenia jego zasięgu. W 1995 roku,
przy poborze 39,6 mln m3 lej depresyjny obejmował 170 km2. W 2013 roku, przy
eksploatacji wód podziemnych 21 mln m3, obszar obniżonego zwierciadła wody
zmniejszył się do 109 km2.
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SPŁYW WODY KANALIZACJĄ BURZOWĄ ZE ŚWIDNIKA
W CZERWCU I LIPCU 2013 ROKU
WATER RUNOFF FROM THE AREA OF ŚWIDNIK
IN JUNE AND JULY OF 2013

Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Paweł Kowal
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Hydrologii
al. Kraśnicka 2cd, 20–718 Lublin; zdzislaw.michalczyk@umcs.lublin.pl

Streszczenie: W opracowaniu podjęto próbę oceny dynamiki spływu wody kanałem burzowym z obszaru miasta Świdnika. Podstawę pracy stanowiły dane z automatycznego deszczomierza oraz z rejestratora stanu i natężenia przepływu wody umieszczonego w końcowym
odcinku kanału burzowego. Funkcjonujący obecnie układ sieci kanalizacji burzowej obejmuje
centralną część miasta z dominującą zabudową wielorodzinną oraz część zachodnią z zabudową jednorodzinną. Ujście kanału znajduje się w naturalnym obniżeniu, skąd wody płyną do
rzeki Stawek. Stwierdzono stały odpływ z kanału burzowego wód pochodzących z drenażu
zasobów podziemnych oraz okresowy, krótkotrwały spływ wody powierzchniowej. Jego intensywność i czas trwania bezpośrednio były uzależnione od zasilania opadowego.
Słowa kluczowe: spływ, urbanizacja, jakość wody, Świdnik
Summary: The paper is focused on evaluation of water runoff dynamics through the storm
system from the area of Świdnik. Results of measurements from automatic rain-gauge and
recording water stage and flow meter (localized at the outlet of storm system) were the basis
for the study. Functioning storm water system is localized in the central part of the town (multi-family housing) as well as in the western one (single-family housing). Below the outlet of
the system, water flows in natural depression to the Stawek River. It was stated that there is
permanent outflow of water from the storm system which is the result of drainage of groundwater resources. Periodically, short-time outflow of surface runoff water is observed. Its rate
and duration was depended on atmospheric feeding.
Key words: surface runoff, urbanization, water quality, Świdnik

Obszar badań
Świdnik znajduje się w północnej części Wyżyny Lubelskiej, w odległości ok. 10
km na wschód od Lublina. Położony jest w obrębie równiny denudacyjnej Płaskowyżu Łuszczowskiego (Chałubińska i Wilgat 1954). W najniżej położonej części północno-wschodniej rzędne terenu obniżają się do 180 m n.p.m, w części zachodniej
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wierzchowina wznosi się do 220 m n.p.m.
W granicach miasta występują słabo zarysowane suche doliny i łagodne stoki
wzniesień. Obszar miasta Świdnika leży w strefie działu wodnego III rzędu, między
rzekami Bystrzyca i Stawek, uchodzącymi do Wieprza w jego środkowym biegu
(ryc. 1). Na terenie miasta nie ma sieci rzecznej. Lasy i tereny zadrzewione na terenie
miasta Świdnika zajmują powierzchnię 302 ha, co stanowi około 14,4% całej powierzchni miasta.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
1 – dział wodny III rzędu, 2 – obszar miasta

Lokalizacja i rozwój Świdnika wiąże się z osadą przemysłową założoną przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, której budowa została rozpoczęta w 1950 roku.
Obecnie miasto zajmuje powierzchnię 20,35 km2, na której mieszka 40,6 tys. osób.
Dla warunków fizjograficznych i hydrogeologicznych miasta decydujące znaczenie mają płytko występujące skały górnej kredy wykształcone tu jako margle, wapienie i opoki osiągające kilkusetmetrowe miąższości. Węglanowe osady mastrychtu
górnego i paleocenu wychodzą niemal na powierzchnię terenu, szczególnie w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części miasta (Butrym i in. 1982).
W strefie przypowierzchniowej, skały kredowe są silnie zwietrzałe, a występujący
głębiej masyw skalny pocięty jest gęstą siecią spękań. W części północnej i zachodniej zalegają na skałach kredy węglanowe osady paleoceńskie, wykształcone jako
gezy. Węglanowe osady kredy i paleocenu przykryte są cienką warstwą osadów
piaszczysto-pylastych. Jedynie we wschodniej części miasta występują zróżnicowane
osady czwartorzędowe, wykształcone jako pyły piaszczyste i utwory lessopodobne
osadzone na marglach. W obszarze płytkiego występowania skał węglanowych,
szczególnie w południowej części miasta, gdzie skały te przykryte są cienkim płaszczem osadów piaszczysto-pylastych lub piaszczysto-gliniastych występują zjawiska
krasowe, z okresowo wypełnionymi wodą zagłębieniami terenu. W okolicy Świdnika
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na powierzchni przeważają rędziny. Wynika to z płytkiego występowania węglanowych skał górnej kredy.
Wody podziemne pierwszego poziomu występują w porowo-szczelinowych
utworach górnej kredy. Zasilanie kredowego zbiornika wód podziemnych odbywa
się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. Istotne znaczenie w zasilaniu piętra
kredowego odgrywa warstwa zwietrzeliny kredowej, na której okresowo zatrzymują
się wody infiltracyjne. Ich występowania, jako wód wierzchówkowych, ma szczególnie znaczenie w okresach o zwiększonym zasilaniu. Głębokość występowania
wód podziemnych jest zróżnicowana, wykazuje związek z rzeźbą terenu. Zwierciadło
wód podziemnych generalnie obniża się w kierunku wschodnim ku dolinie rzeki
Stawek, w sąsiedztwie której wody podziemne występują na głębokości około 3 m.
W kierunku zachodnim, wraz ze wzrostem wysokości, zwiększa się również głębokość występowania zwierciadła wody podziemnej. W strefie wododziału III rzędu
miąższość strefy aeracji przekracza 30 m. Wahania zwierciadła wody w strefie przydolinnej wynoszą 1–3 m, natomiast w strefie wododziałowej wzrastają do 4–5 m
(Butrym i in. 1982).
Komunalny system wodociągowy zasilany jest aktualnie z dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych poza miastem w Wierzchowiskach i w Krępcu. Łączna
długość sieci wodociągowej na koniec 2011 roku wynosiła 99,9 km, a kanalizacyjnej
67,1 km. W ramach sieci wodociągowej istnieją podłączenia do 2 720 budynków,
a sieci kanalizacyjnej do 1 434. W 2011 roku zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 1 276,1 tys. m3, tj. 31,4 m3 na mieszkańca (Rocznik… 2012).
W Świdniku istnieją dwa odrębne systemy kanalizacji sanitarnej: komunalny i przemysłowy. Miasto ma także rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 94% mieszkańców. Ścieki
są przetłaczane do komunalnej oczyszczalni w Hajdowie (Lublin). Drugi system
kanalizacji sanitarnej funkcjonuje na obszarze WSK „PZL-Świdnik” S.A. zbierający
i odprowadzający ścieki sanitarne i ścieki przemysłowe z zakładu przemysłowego do
własnej oczyszczalni. Oczyszczone wody pościekowe odprowadzane są kolektorem
do rzeki Stawek.
Celem pracy jest analiza dynamiki i wielkości odpływu wody kanałem burzowym
z obszaru Świdnika w czerwcu i lipcu 2013 roku.
System kanalizacji deszczowej
Na obszarze Świdnika użytkowane są dwa odrębne systemy kanalizacji burzowej,
zbierające wody deszczowe i roztopowe. System kanalizacji użytkowany przez WSK
„PZL-Świdnik” S.A. zbiera wody spływające z terenów przemysłowo-składowych.
Jest on obecnie połączony z systemem spływu wody z lotniska. Komunalny system
kanalizacji burzowej, obejmujący obszar centrum miasta, poprowadzony został
wzdłuż głównych ulic (ryc. 2). Długość sieci kanalizacji deszczowej w 2013 roku
wynosiła 56,2 km. Miejski kolektor zbiorczy o długości 3 130 m ma średnicę od 1,2
m do 1,6 przy ujściu. Zlewnia kanału głównego obejmuje obszar 3,2 km2 (Smuszkiewicz i in. 1999), a wraz z siecią kolektorów doprowadzających zbiera wodę opadową z powierzchni ok. 6,2 km2. Jednakże rzeczywisty obszar dopływu wody do
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kanałów burzowych jest znacznie mniejszy, co wynika z ich gęstości, a tym samym
zasięgu oddziaływania (ryc. 2). Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do
rowu, a dalej do rzeki Stawek.
Materiały i metoda opracowania
Na początku marca 2013 roku, w końcowym odcinku kolektora zbiorczego, został zainstalowany przepływomierz modułowy firmy Teledyne Isco 2150. Przepływ
obliczany jest na podstawie bezpośredniego pomiaru średniej prędkości cieczy (efekt
Dopplera) oraz pomiaru napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego).
Pod
koniec
maja 2013 roku
rozpoczęto rejestrację wielkości
opadu atmosferycznego w oparciu o automatyczny deszczomierz
korytkowy firmy
Casella zainstalowany na terenie
bazy
PGKiM
Świdnik.
Dane
dotyczące wielkości
przepływu
wody w kanale
burzowym oraz
Ryc. 2. Zagospodarowanie terenu
opady atmosfei miejsca pomiarów hydrometeorologicznych
ryczne były rejestrowane co 5 minut. Materiały te zostały zestawione w systemie godzinowym,
a następnie dobowym. W czasie poboru próbek wody określano podstawowe wskaźniki fizyczno-chemiczne odpływającej wody miernikiem wielofunkcyjnym Elmetron
CX461. Oznaczenia laboratoryjne wykonano w Zakładzie Hydrologii Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Zasadowość ogólną
w celu obliczenia stężenia jonu wodorowęglanowego, oznaczano poprzez miareczkowanie próbki wody kwasem solnym 0,05N, wobec wskaźnika mieszanego zieleń
bromokrezolowa/czerwień metylowa. Wapń oznaczono metodą miareczkowania
kompleksometrycznego z użyciem wersenianu dwusodowego i wskaźnika kalcesu do
określenia punktu końcowego miareczkowania. Pozostałe aniony i kationy oznaczono z wykorzystaniem chromatografu jonowego firmy Metrohm model MIC 3. Zawartość metali ciężkich oznaczono spektrometrem TXRF firmy Bruker model S2
PICOFOX. Do sprawdzenia poprawności wykonywanych oznaczeń wykorzystano
certyfikowane materiały odniesienia EnviroMAT ES–L–2, EnviroMAT ES–H–2
oraz MISSIPPI-03.
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Odpływ ze zlewni kanału burzowego w czerwcu i lipcu 2013 roku
Prowadzone obserwacje udokumentowały ciągły odpływ wody z kanału burzowego oraz okresowe pojawianie się spływu powierzchniowego (ryc. 3). Odpływ stały
tworzył się z drenażu wód wierzchówkowych oraz płytkich wód podziemnych
utrzymujących się w końcowym odcinku kanału burzowego. Prawdopodobnie kolektor przejął funkcję drenującą płytkich wód podziemnych, gdyż jego trasa została
poprowadzona w obniżeniu, w którym dawniej okresowo płynęła woda. Podstawowe
charakterystyki odpływu w okresie badań zawiera tab. 1.
Tab. 1. Miesięczne sumy opadu i odpływu ze zlewni kanału burzowego w Świdniku w czerwcu
i lipcu 2013 roku
Miesiąc

Opad
[mm]

Objętość odpływu
[m3]

Przepływ
[dm3·s–1]

czerwiec
lipiec

62,2
68,0

100 857,3
86 086,2

38,91
32,14

gruntowy
45,3
49,4

Odpływ [%]
powierzchniowy
54,7
50,6

Wartości dobowe wskazują na wyrównanie wielkości odpływu pochodzącego z drenażu podziemnego oraz na duże zróżnicowanie spływu, wynikające z pojawiania się
opadów. W czerwcu i lipcu 2013 roku suma opadów atmosferycznych wyniosła
130,2 mm. Najwyższe sumy dobowe opadów wystąpiły w dniach 21 czerwca – 20,2
mm oraz 14 lipca – 35,6 mm. Pojawienie się opadów powodowało tworzenie się
spływu powierzchniowego na obszarze miasta. Czas reakcji, między pojawieniem się
opadów i uruchomieniem spływu był zróżnicowany od 10 do 30 minut, co wynikało
z natężenia opadów atmosferycznych i ich rozkładu. Natomiast czas spływu wody po
zakończeniu opadów wydłużał się do 2–3 godzin. Ilustrację reakcji zlewni miejskiej
na dwie sytuacje opadowe przedstawiono na ryc. 4 i 5.
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Ryc. 3. Dobowe sumy opadu i objętości odpływającej wody w czerwcu i lipcu 2013 roku
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21 czerwca 2013 roku w godzinach wieczornych wystąpiły bardzo intensywne
opady. W ciągu 2 godzin, między 20 a 22 spadło 20,2 mm wody. Największa ich
intensywność została zarejestrowana w pierwszej fazie opadu, gdyż w ciągu 0,5
godziny spadło 17 mm deszczu (ryc. 4). Objętość spływu wody wyniosła 11 314 m3,
a najwyższy chwilowy przepływ u wylotu kanału burzowego osiągnął wartość 2,112
m3·s–1.
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Ryc. 4. Pięciominutowe sumy opadu i objętości odpływu z kanału burzowego 21.06.2013 r.

14 lipca 2013 roku pojawiły się rozlewne opady, których największe natężenie
wystąpiło w godzinach nocnych i porannych (ryc. 5). W ciągu 19 godzin suma opadu
wynosiła 35,6 mm, a objętość odpływu miała wartość 26 067 m3.
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Ryc. 5. Pięciominutowe sumy opadu i objętości odpływu z kanału burzowego 14.07.2013 r.

Wielkość zasilania atmosferycznego była mierzona tylko w jednym punkcie, co
uniemożliwia określenie pola opadu. Mimo to, dla poszukiwania relacji między zasilaniem i odpływem z kanału burzowego, zarejestrowaną sumę opadu zestawiono jest
wielkością odpływu. Na ryc. 6 przedstawiono związek między sumą dobową opadu
i objętością dobową odpływu w czerwcu i lipcu 2013 roku.
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Wody odpływające kanalizacją deszczową ze Świdnika charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem hydrochemicznym (tab. 2).
Tab. 2. Przepływ i cechy fizyko-chemiczne wód odpływających kanałem burzowym z miasta
Świdnika w okresie bezopadowym w czerwcu 2003 i 2013 roku
Data
Wskaźnik

16.06.2013

Miano

Wartość
Przepływ
Zawiesina
Odczyn
PEW*
Mineralizacja
HCO3–
Cl–
NO3–
NO2–
SO42–
PO43–
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
NH4+
OWO**
Sr
Li
Fe
Mn
Zn
Pb
Ni
Cu

dm3·s–1
mg·s–1
pH
µS·cm–1
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3

17,61
<2
7,30
785
563
253
59,5
32,5
0,024
64,6
0,31
126,4
7,9
14,4
3,0
0,02
3,1
0,94
0,005
0,089
0,022
0,031
0,008
0,013
0,004

Ładunek
[kg·d–1]
–
–
–
856,3
384,8
90,5
49,4
0,024
98,3
0,47
192,3
12,0
21,9
4,56
0,03
4,71
1,43
0,008
0,14
0,033
0,047
0,012
0,020
0,006

06.2003 (Słomka i in. 2007)
Wartość
12,6
<5
7,52
727
585
335
31
20,2
0,035
46
0,99
136
7,0
5,2
3,1
0,12
6
–
–
–
–
–
–
–
–

Ładunek
[kg·d–1]
–
–
–
636,6
364,7
33,7
22,0
0,04
50,1
1,08
148,1
7,62
5,66
3,37
0,13
6,53
–
–
–
–
–
–
–
–

*PEW – przewodność elektrolityczna właściwa w 25oC
*OWO – ogólny węgiel organiczny

W okresach bezopadowych woda wykazywała niską koncentrację zawiesiny oraz
węgla organicznego, natomiast miała wysoką zawartość substancji rozpuszczonych.
Były to wody wodorowęglanowo-chlorkowo-wapniowe, także o stosunkowo wysokim stężeniu jonów: azotanowych, siarczanowych, sodowych. Porównanie wartości
cech fizyczno-chemicznych wód wypływających z kanału w okresach bezopadowych
z 2003 (Słomka i in. 2007) i z 2013 roku (tab. 2) wskazuje na stały, wysoki poziom
zanieczyszczenia wód przypowierzchniowych płytkiego krążenia w obszarze miasta
Świdnika. Wyniki obliczeń odpływu chwilowego substancji wskazują na wysoki
ładunek substancji transportowanych z obszaru miejskiego Świdnika do rzeki Stawek. W przypadku małej zasobności rzeki Stawek, istotny poziom zanieczyszczeń
o charakterze eutroficznym dociera do rzeki z drenażu hipodermicznego i przypo-
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wierzchniowego kanałem burzowym.
Poprawa stanu sanitarnego
rzeki Stawek będzie możliwa po
ograniczeniu ilości zanieczyszczeń transportowanych przez
systemy burzowe z obszaru
zurbanizowanego. Najczęściej
do tego celu wykorzystuje separatory, budowane u wylotu kolektorów. Ich zadaniem jest
ograniczenie dopływu do cieku
najbardziej
niebezpiecznych
zanieczyszczeń, występujących
w postaci: zawiesin, bitumin,
substancji ropopochodnych lub
szlamów.

Ryc. 6. Relacja między dobową sumą: opadu (P)
i odpływu (Q) ze zlewni kanału burzowego

Podsumowanie
Kanalizacja burzowa Świdnika obejmuje obszar o zwartej zabudowie wielorodzinnej i usługowej, a na obrzeżach jednorodzinnej. W okresie badań stwierdzano
ciągły odpływ wody z kolektora, który pochodził z drenażu płytkich wód podziemnych oraz okresowy spływ wody. Jego wielkość jest uzależniona od natężenia i czasu
trwania opadów. Zlewnia miejska szybko reagowała na zasilanie, gdyż odpływ wezbraniowy pojawiał się po 10–30 minutach od rozpoczęcia opadów, w zależności od
natężenia opadów atmosferycznych, a kończył po 2–3 godzinach. W czerwcu i lipcu
2013 roku podczas odpływu wezbraniowego osiągającego zróżnicowane wielkości
odprowadzane były duże ładunki zanieczyszczeń. Maksymalny przepływ osiągnął
u wylotu kanału 2,112 m3·s–1, a odpływ jednostkowy przekroczył wówczas 0,5
m3∙s–1∙km–2.
Literatura
Butrym J., Harasimiuk M., Henkiel A., 1982, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000,
ark. Lublin. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Chałubińska A., Wilgat T., 1954, Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. W: Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin, 3–44.
Dobija A., 1975, Wpływ urbanizacji na stosunki wodne. Czasopismo Geograficzne, 46, 1, 73–
78.
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, 2012. Urząd Statystyczny, Lublin.
Słomka A., Chmiel S. Michalczyk Z. 2007, Ocena stężenia wskaźników fizykochemicznych
wód spływających kanalizacją deszczową z miasta Świdnika. W: Z. Michalczyk (red.)
Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, 462–467.
Smuszkiewicz A.M., Smuszkiewicz K., Golonka M., 1999, Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych z miasta Świdnika do rowu S-F na terenie gminy Mełgiew.
Urząd Miasta w Świdniku.

T. Ciupa, R. Suligowski (red.)
Woda w mieście
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2
Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014, s. 173–181

SPŁYW POWIERZCHNIOWY
Z OBSZARU LUBLINA W 2012 ROKU
SURFACE RUNOFF
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Streszczenie: W procesie urbanizacji naturalne warunki obiegu wody w Lublinie zostały
mocno zmodyfikowane poprzez zabudowę i infrastrukturę miejską. Ograniczone zostały warunki do infiltracji, co skutkuje odprowadzaniem dużych ilości wód do rzek w postaci spływu
powierzchniowego. W opracowaniu przedstawiono ocenę wielkości i natężenia spływu powierzchniowego z obszaru Lublina w 2012 roku. Podstawę opracowania stanowią materiały
obserwacyjne i pomiarowe Zakładu Hydrologii UMCS z 9 automatycznych wodowskazów,
które rejestrują wielkość dopływu rzecznego powyżej miasta oraz ilość wody poniżej Lublina.
Do oceny spływu wody z obszaru miasta wydzielono zurbanizowaną zlewnię różnicową
o powierzchni 188,6 km2 obejmującą tereny między wodowskazami Zapora i Jakubowice na
Bystrzycy (wraz ze zrzutem wód pościekowych z oczyszczalni) oraz Mętów na Czerniejówce
i Skansen na Czechówce.
Słowa kluczowe: zasilanie rzek, spływ powierzchniowy, urbanizacja, antropopresja, Lublin
Summary: In the process of urbanization natural conditions of water circulation in Lublin
have been modified by urban development and city facilities. Infiltration conditions have been
limited, what resulted in outflow of water to the rivers as surface runoff. Evaluation of the
scale and rate of surface runoff from Lublin area in 2012 has been presented in the paper.
Results of measurements and observations in nine automatic water gauges of Department of
Hydrology of Maria Curie-Skłodowska University, recording discharges of rivers above and
below the urban area, were the basis for the study. For evaluation of surface runoff from the
city, urban catchment of 188.6 km2 area has been determined, including area between water
gauges Zapora (Dam) and Jakubowice, located on the Bystrzyca River (together with the
amount of water discharged from the sewage treatment plant) and Mętów on the Czerniejówka
River and Skansen on the Czechówka River.
Key words: feeding of rivers, surface runoff, urbanization, human impact, Lublin
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Wprowadzenie
Lublin położony jest w północnej części Wyżyny Lubelskiej, nad Bystrzycą
w strefie ujścia rzek Czechówki i Czerniejówki. Zajmuje on powierzchnię 147,5 km2,
na której mieszka 355 tys. mieszkańców. Pod względem fizjograficznym obszar
miasta jest bardzo zróżnicowany. Najczytelniej widoczna jest dolina Bystrzycy przechodząca przez centrum obszaru zurbanizowanego – z południowego zachodu na
północny wschód (ryc. 1). Część miasta leżąca na lewym brzegu rzeki, rozbudowała
się na obszarze lessowym, z charakterystycznymi suchymi dolinami i wąwozami.
Dzielnice prawobrzeżne zajmują płaskie obszary wierzchowinowe z gęstą siecią
suchych dolin.

Ryc. 1. Położenie Lublina i rozmieszczenie punktów pomiarowych
1 – dział wodny dorzecza Bystrzycy, 2 – wodowskaz: a. UMCS, b. IMGW,
3 – stacja opadowa: a. UMCS, b. IMGW, 4 – zrzut wód pościekowych, 5 – obszar Lublina
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Na obszarze Lublina sieć wodna jest słabo rozwinięta, co jest konsekwencją dobrej przepuszczalności utworów powierzchniowych. Rozwój miasta, a szczególnie
jego zabudowa, wpływa na zmianę warunków obiegu wody (Dobija 1975). Na taki
kierunek przekształceń wskazują dane GUS (Ochrona … 2011), z których wynika, że
w strukturze zagospodarowania miasta obszary zabudowane i zurbanizowane zajmują już 43,4% (w tym: tereny mieszkaniowe i przemysłowe 28,2%, drogi i koleje
11,3%). Natomiast użytki rolne zajmują 39,5%, lasy i zakrzaczenia 11,6%, a wody
powierzchniowe 2,7% powierzchni miasta.
W wyniku rozwoju miasta warunki retencjonowania wody zostały radykalnie
zmienione. Wyprostowane zostało koryto Bystrzycy i Czechówki, a w dnach ich
dolin wybudowane zostały główne trasy komunikacyjne oraz kanały burzowe i sanitarne. Wierzchowiny i ich zbocza, zarówno kredowe jak i lessowe, zostały zabudowane, co skutecznie ogranicza uzupełnianie zasobów wód podziemnych. Budownictwo i infrastruktura miejska powodują systematyczne zwiększanie powierzchni
utwardzonych, co skutkuje okresowym pojawianiem się dużego spływu powierzchniowego (Dobija 1975). Największe jego natężenie było rejestrowane w gęsto zabudowanym centrum miasta oraz w jego lessowej części (Michalczyk 2012).
W rejonie Lublina, podobnie jak i w całym dorzeczu Bystrzycy, występuje silny
związek wód powierzchniowych z wodami powierzchniowymi. Obecnie wielkość
przepływu rzek na odcinku miejskim jest uzależniona od zasilania w górnych częściach zlewni. Na obszarze Lublina, przepływy rzek nieznacznie zwiększają się,
jednakże na pewnych odcinkach następuje ucieczka wody z koryt rzecznych (Michalczyk 2012). W warunkach quasi-naturalnego środowiska rzeki prowadziły niewielkie ilości wody: Bystrzyca 3,1 m3∙s–1, Czerniejówka 0,7 m3∙s–1 i Czechówka 0,2
m3∙s–1 (Michalczyk i in. 1983). Należy podkreślić, że pobrane w Lublinie wody podziemne są odprowadzane do Bystrzycy w ilości ok. 0,65 m 3∙s–1 jako wody pościekowe z oczyszczalni komunalnej w Hajdowie.
Istotne zmiany przepływu w rzekach na odcinku miejskim są spowodowane dopływem wody siecią kanałów burzowych, szczególnie w okresie intensywnych opadów lub roztopów. Na obszarze Lublina istnieje 113 kanałów burzowych, w tym 44
odprowadza wody bezpośrednio do Bystrzycy, 26 do Czechówki i 43 do Czerniejówki. Sieć ta zbiera wody opadowe i roztopowe z około 1/4 powierzchni miasta.
Według danych MPWiK długość kanałów deszczowych wynosi ok. 481 km, w tym
kanałów głównych 44,3 km. Według opracowanej koncepcji kanalizacji deszczowej
dla Lublina (Kalinowska i in. 2012), tereny zajęte przez zabudowę wielorodzinną
i jednorodzinną oraz usługi zajmują 806 ha, drogi – 1 199,5 ha, usługi, przemysł,
tereny komunikacyjne i infrastruktura – 1 147,7 ha, cmentarze, tereny wojskowe
i zielone 503,9 ha, inne tereny zielone 79,1 ha.
Celem pracy jest ocena spływu wody z obszaru zurbanizowanego Lublina oraz
określenie wpływu miasta na zmianę reżimu przepływu. Analizę przeprowadzono na
podstawie szczegółowych danych hydrologicznych z okresu letniego 2012 roku,
dotyczących przepływów godzinowych w przekrojach hydrometrycznych Bystrzycy
i jej dopływów.
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Materiały
Wpływ obszarów zurbanizowanych na zasoby wodne badanych zlewni ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublin opracowano na podstawie materiałów Zakładu Hydrologii UMCS oraz Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS, uzupełnionych danymi IMGW oraz MPWiK w Lublinie. Sieć obserwacyjna Zakładu Hydrologii obejmuje 9 automatycznych stacji wodowskazowych założonych na rzekach
w rejonie Lublina (ryc. 1, 2). Wskazania rejestratorów oraz comiesięczne pomiary
przepływu, umożliwiają wyznaczenie krzywej natężenia przepływu oraz ocenę reżimu hydrologicznego rzek. Materiały własne zostały uzupełnione o dane IMGW
z wodowskazu Sobianowice. Rozmieszczenie przekrojów wodowskazowych umożliwia ocenę dopływu wody do Lublina ze zlewni rolniczych w przekrojach: Nowiny
na Bystrzycy, Krężnica na Krężniczance, Mętów na Czerniejówce i Skansen na Czechówce. Dwa przekroje wodowskazowe rejestrują dynamikę stanów wody Bystrzycy
poniżej Zalewu Zemborzyckiego, jeden (Zapora) powyżej zwartej zabudowy miasta,
a drugi – przy Alei Tysiąclecia – w jej obrębie. Poniżej miasta wykorzystano dane
z wodowskazów w Jakubowicach i Sobianowicach (IMGW) na Bystrzycy, w Hajdowie na odpływie z oczyszczalni komunalnej MPWiK oraz w przekroju wodowskazowym Pliszczyn założonym na Ciemiędze.

Ryc. 2. Rozmieszczenie wodowskazów w aglomeracji lubelskiej
1 – dział wodny, 2 – automatyczne stacje wodowskazowe, 3 – zrzut wód pościekowych
z oczyszczalni Hajdów, 4 – obszar zlewni różnicowej, 5 – obszar zwartej zabudowy Lublina

Podjęte badania dotyczące warunków hydrologicznych Bystrzycy oparte są na
danych wodowskazowych z przekrojów zamykających zlewnie: do granic miasta,
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poniżej Zalewu Zemborzyckiego (stany wody) oraz w centrum i poniżej miasta (stany wody i przepływy) (ryc. 2). Sytuację hydrologiczną w obszarze zurbanizowanym
miasta odzwierciedlają materiały dotyczące wyznaczonej zlewni różnicowej obejmującej tereny między wodowskazami Zapora i Jakubowice na Bystrzycy (wraz ze
zrzutem wód pościekowych z oczyszczalni) oraz Mętów na Czerniejówce i Skansen
na Czechówce. Jej obszar, nieco większy od powierzchni miasta, obejmuje powierzchnię 188,6 km2. Jest to kontynuacja wcześniejszych prac, których częściowe
wyniki były publikowane w wielu opracowaniach (Łoś i Michalczyk 1989, Michalczyk 1995, 2012, Michalczyk i in. 2008, 2012, Michalczyk i Sposób 2010).
Wielkość zasilania atmosferycznego w Lublinie rejestrowana była w czterech automatycznych stacjach UMCS rozmieszczonych w różnych częściach miasta: na
Placu Litewskim, w Ogrodzie Botanicznym, w Hajdowie oraz przy ulicy Głębokiej
(ryc. 1). Dostępne były również godzinowe sumy opadu ze stacji IMGW Lublin
Radawiec zamieszczane na stronie internetowej (www.pogodynka.pl). Rozmieszczenie stacji opadowych zapewnia uzyskanie dobrych informacji dokumentujących
zróżnicowanie wielkości i intensywności zasilania na terenie wyznaczonej zlewni
obejmującej zurbanizowany obszar Lublina (Michalczyk 2012).
Zróżnicowanie odpływu ze zlewni w dorzeczu Bystrzycy w 2012 roku
O warunkach tworzenia się odpływu zadecydowały: sezonowy rozkład i intensywność opadów, temperatura powietrza oraz położenie zwierciadła wód podziemnych. Zasilanie atmosferyczne w roku hydrologicznym 2012 było niższe od średniej
z wielolecia o prawie 70 mm, gdyż suma opadów w Lublinie wynosiła około 510
mm. W półroczu zimowym (XI–IV), zarejestrowano opad 170 mm, a w letnim
340 mm. W obu okresach zasilanie było niższe od wartości średnich z lat 1951–2000.
Szczególnie niskie opady wystąpiły w listopadzie (ok. 1 mm), a najwyższe w październiku (89 mm) i w czerwcu (72 mm). Wielkość parowania terenowego w roku
hydrologicznym 2012, liczona metodą Konstantinowa, wynosiła około 508 mm,
czyli była zbliżona do rocznej sumy opadów atmosferycznych.
Wartości składowych odpływu wody w 2012 roku były zróżnicowane
w poszczególnych częściach dorzecza Bystrzycy (tab. 1). Zasilanie podziemne określono jako wartość minimalnych miesięcznych przepływów. W odniesieniu do średniej z wielolecia, odpływ ze zlewni do Sobianowic był niższy o ok. 0,7 m3∙s–1. Zwraca tu uwagę zmiana odpływu jednostkowego i warstwy odpływu w kolejnych zlewniach dorzecza. Po przyjęciu wód pościekowych stwierdzono zwiększenie
zasobności wodnej zlewni, co jednoznacznie wskazuje na drenaż zasobów podziemnych przez system ujęć wód podziemnych Lublina. Udział spływu powierzchniowego w strukturze odpływu w zlewniach wynosił kilkanaście procent, a w zlewni górnej
Czerniejówki tylko 4%. Natomiast w zlewni różnicowej Lublina przekroczył 40%.
W 2012 roku nie wystąpiło typowe wezbranie roztopowe w dorzeczu Bystrzycy.
Stany wody i przepływy na granicy obszaru zurbanizowanego Lublina, w zlewniach
użytkowanych rolniczo (Bystrzyca do Zapory, Czechówka do Skansenu, Czerniejówka do Mętowa), były wyrównane, z niewielkimi przyrostami po opadach (ryc. 3).
Przepływy rzek systematycznie zmniejszały się aż do letnich miesięcy 2012 roku, co
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wskazuje na obniżanie się zasobów podziemnych. Natomiast z obszaru Lublina dopływały do rzek wody ze spływu, które powodowały krótkotrwałe duże przyrosty
przepływu (Bystrzyca w Jakubowicach).
Tab. 1. Składowe odpływu w zlewniach dorzecza Bystrzycy 2012 roku
A
[km2]
Bystrzyca
Nowiny
461,5
Krężniczanka
Krężnica
218,9
Bystrzyca
Zapora
725,5
Czerniejówka
Mętów
94,4
Czechówka
Skansen
60,7
Bystrzyca
Al. Tysiąclecia 1 027,3
Wody pościekowe
Hajdów
Bystrzyca
Jakubowice 1 069,1
Ciemięga
Pliszczyn
152,4
Bystrzyca
Sobianowice 1 264,6
Rzeka

Dopływ

Wodowskaz

Q
q
[m3·s–1] [dm3·s–1·km–2]
1,445
3,13
0,538
2,46
2,065
2,85
0,201
2,12
0,118
1,94
2,920
2,84
0,627
3,727
3,49
0,484
3,17
4,335
3,43

H
[mm]
99,0
77,7
90,0
67,2
61,5
89,9

Qp
[m3·s–1]
1,291
0,470
1,822
0,193
0,092
2,364

110,2 3,151
100,4 0,351
108,4 3,677

Qs
[m3·s–1]
0,154
0,068
0,243
0,008
0,026
0,556

C
[%]
89
87
88
96
78
81

0,576
0,133
0,659

85
73
85

A – powierzchnia, Q – średni przepływ, q – odpływ jednostkowy, H – warstwa odpływu, Qp – odpływ
podziemny, Qs – spływ powierzchniowy, C – udział zasilania podziemnego w odpływie
9

40
Opad-Lublin
Bystrzyca-Zapora
Bystrzyca-Jakubowice
Czechówka-Skansen
Czerniejówka-Mętów

8

7
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4
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3
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2012-10-26
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2012-10-06
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2012-09-16

2012-09-06

2012-08-27
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2012-07-28

2012-07-18

2012-07-08
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2012-06-18

2012-06-08

2012-05-29

2012-05-19

2012-05-09

2012-04-29

2012-04-19

2012-04-09

2012-03-30

2012-03-20

2012-03-10

2012-02-29

2012-02-19

2012-02-09

2012-01-30

2012-01-20

2012-01-10

2011-12-31

2011-12-21

2011-12-11

0

2011-12-01

0

2011-11-21

5

2011-11-11

1

2011-11-01

przepływ w m s

3 -1

6

Ryc. 3. Dobowe sumy opadu i przepływy rzek na granicy miasta

Oddziaływanie aglomeracji lubelskiej na reżim przepływu Bystrzycy zestawiono
na ryc. 4. Zamieszczono na niej godzinowe przepływy Bystrzycy powyżej (Zapora)
i poniżej Lublina (Sobianowice) oraz wartości opadów atmosferycznych w okresie
od 15 września do 31 października 2012 roku. Na rycinie nie umieszczano przepływów Czechówki i Czerniejówki, które mają niewielki wpływ na zasoby Bystrzycy
(tab. 1). Przepływy Bystrzycy powyżej miasta były wyrównane, z bardzo słabą reakcją na zasilanie atmosferyczne. Ich wartości w niewielkim stopniu były modyfikowane gromadzeniem lub wypuszczaniem wody z Zalewu Zemborzyckiego. Poniżej
miasta (Sobianowice) zaznaczają się duże przyrosty przepływu po opadach oraz
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widoczny jest godzinowy rytm odprowadzania wód pościekowych z oczyszczalni
komunalnej.
14

14

12

12
Opad-Lublin
Bystrzyca-Zapora
Bystrzyca-Sobianowice

2012-10-31 00:00

2012-10-29 00:00

2012-10-27 00:00

2012-10-25 00:00

2012-10-23 00:00

2012-10-21 00:00

2012-10-19 00:00

2012-10-17 00:00

2012-10-15 00:00

2012-10-13 00:00

2012-10-11 00:00

2012-10-09 00:00

2012-10-07 00:00

2012-10-05 00:00

2012-10-03 00:00

0

2012-10-01 00:00

0

2012-09-29 00:00

2

2012-09-27 00:00

2

2012-09-25 00:00

4

2012-09-23 00:00

4

2012-09-21 00:00

6

2012-09-19 00:00

6

2012-09-17 00:00

8

opad w mm h

-1

10

8

2012-09-15 00:00

przepływ w m s

3 -1
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Ryc. 4. Godzinowe sumy opadu w Lublinie i przepływy Bystrzycy
w przekrojach Zapora i Sobianowice (IMGW)

Opady i spływ powierzchniowy z obszaru Lublina
Ocenę reakcji zurbanizowanej zlewni Lublina na zasilanie wykonano na podstawie przepływów Bystrzycy i jej dopływów oraz opadów atmosferycznych. Zasilanie
atmosferyczne oraz czas trwania opadu obliczono jako wartość średnią ze wskazań:
Placu Litewskiego, Ogrodu Botanicznego i Hajdowa (ryc. 1). Wielkość spływu powierzchniowego obliczano z danych hydrometrycznych w przekrojach istniejących
powyżej miasta (ryc. 2): Zapora, Mętów i Skansen oraz danych IMGW z Sobianowic. Podstawę obliczeń stanowiły godzinowe wartości przepływu z przekroju Sobianowice, dla którego metodą ścięcia fali określano wielkość spływu powierzchniowego – z uwzględnieniem wskazań stacji leżących powyżej miasta. W wielu przypadkach ocena spływu była ułatwiona, gdyż wodowskazy powyżej miasta nie
wykazywały przyrostu stanów. W sytuacji wezbrania występującego również
w przekrojach wodowskazowych powyżej miasta, odliczano zarejestrowaną tam
wielkość spływu. Dla okresu półrocza letniego 2012 roku zestawiono 18 przypadków
wystąpienia krótkotrwałego spływu powierzchniowego spowodowanego różnej
wielkości opadami atmosferycznymi. Uzyskano bardzo czytelne związki między
sumą opadu w Lublinie i objętością spływającej wody (ryc. 5). Na tej podstawie
można obliczyć przybliżoną objętość wody spływającej ze zlewni różnicowej Lublina (Qs).
Wykonane obliczenia wielkości spływu powierzchniowego w 2012 roku wskazują na podobne relacje, jakie zostały ustalone z danych za lata 2008–2011 (Michalczyk 2012). Jednakże uzyskiwana wówczas wielkość spływu, powodowana przez
opady, była nieco mniejsza, a zakończenie wezbrania bardziej wyraźne na hydrogramie. Może to wynikać zarówno z okresu pomiarowego, jak też z obliczania spły-
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wu do przekroju Jakubowice. Bystrzyca na dalszym odcinku jest rzeką meandrującą,
z naturalnymi utrudnieniami przepływu wody, co sprzyja wydłużaniu czasu przepływu i powoduje retencjonowanie części wód w aluwiach.

3

Ryc. 5. Związek między sumą opadu P [mm] i objętością odpływu Qs [m ] z obszaru Lublina
podczas wybranych epizodów opadowych w półroczu letnim 2012 roku

Współczynniki spływu w obu obliczeniach zmieniały się wraz z wysokością opadu.
Zbilansowanie objętości odpływającej wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego obszaru Lublina było możliwe po przyjęciu następujących zakresów współczynnika spływu: ulice 0,65–0,85, budynki i parkingi 0,45–0,65, tereny przemysłowe
0,2–04, powierzchnie trawiaste 0,005–0,05, grunty orne 0,001–0,02. Próba dokładniejszego określenia ich wartości była utrudniona z uwagi na zróżnicowanie natężenia i wielkości opadu na obszarze miasta.
Podsumowanie
W strukturze odpływu Bystrzycy i jej dopływów przeważało zasilanie podziemne, a rola spływu powierzchniowego zwiększała się w obszarze zurbanizowanym.
W obrębie miasta przepływy wyrażone miarami względnymi zmniejszały się, co
wskazuje na zmianę warunków zasilania rzek. Dopiero po przyjęciu wód pościekowych Bystrzyca odzyskała „normalną” wodność, związaną z odprowadzeniem do
rzek wód pobranych systemem studni wierconych. Rytm odpływu rzek w obszarach
rolniczych był wyrównany, z niewielkimi wezbraniami po wyższych opadach. Natomiast w obszarze miejskim tworzył się gwałtowny spływ powierzchniowy, który
powodował zmianę reżimu przepływu, głównie poprzez tworzenie się wezbrań dochodzących do wysokości 2 m. Ponadto przepływy dolnej Bystrzycy, poniżej zrzutu
wód z oczyszczalni, wykazują charakterystyczną zmienność czasową, która odzwierciedla rytm życia mieszkańców Lublina.
W terenach zurbanizowanych, przy gęstej sieci kanalizacji deszczowej, skrócony
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został czas koncentracji odpływu, co skutkuje odprowadzaniem dużych ilości wód ze
zlewni miejskich kolektorami do rzek. Wielkość i intensywność spływu jest uzależniona od natężenia opadu atmosferycznego. Wskazane zależności umożliwiają obliczenie wielkości spływu w zależności od sumy opadu. Po przyjęciu współczynników
spływu dla różnych gruntów można bilansować udział poszczególnych obszarów
Lublina w tworzeniu spływu i objętości odpływającej wody z obszaru zurbanizowanego.
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ZMIANY MORFOMETRII ANTROPOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
POD WPŁYWEM GÓRNICZYCH OSIADAŃ TERENU NA WYBRANYCH
PRZYKŁADACH Z OBSZARU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
THE CHANGES IN MORPHOMETRY OF HUMAN –
MADE WATER BODIES UNDER IMPACT OF MINING INDUCED SUBSIDENCE

Tadeusz Molenda
Uniwersytet Śląski, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych
ul. Będzińska 60, 41–200 Sosnowiec; tedimolenda@interia.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę zmian morfometrii mis zbiorników
antropogenicznych w następstwie górniczych osiadań terenu. Rozwój niecki osiadania pod
dnem zbiorników prowadzi między innymi do zmiany głębokości maksymalnej oraz szeregu
innych parametrów morfometrycznych. Stanowi również zagrożenie dla budowli hydrotechnicznych towarzyszących zbiornikom.
Słowa kluczowe: zbiornik zaporowy, staw hodowlany, niecka osiadania, szkody górnicze,
plan batymetryczny
Abstract: The article presents the problem of morphometric changes of dam reservoirs and
fish ponds as a result of mining induced subsidence. The development of a subsidence trough
beneath the reservoir leads to a change of the maximum depth and some other morphometric
parameters. It is also a threat to the dam structure.
Keywords: dam reservoir, fish ponds, subsidence trough, mining damage, bathymetry

Wstęp
Antropogeniczne zbiorniki wodne są charakterystycznym elementem krajobrazu
obszarów miejsko – przemysłowych. Szczególnie dużo zbiorników występuje na
obszarach górniczych (Czaja 2003). Możemy wyróżnić następujące typy genetyczne
antropogenicznych zbiorników wodnych: zaporowe, wyrobiskowe, w nieckach osiadania, zapadliskowe oraz stawy hodowlane (Jankowski 1986). Każdy ze zbiorników
charakteryzują określone parametry morfometryczne misy zbiornikowej. Na obszarach górniczych mogą ulegać one zmianą w następstwie eksploatacji złóż surowców
mineralnych. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy pod dnem zbiornika prowa-
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dzona jest eksploatacja pokładu metodą z zawałem stropu. Wówczas na powierzchni
terenu tworzy się deformacja zwana niecką osiadania (ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat niecki
osiadania: a – eksploatowany pokład, b – strefa
zawałowa, c – strefa spękań, d – strefa ugięcia (wg
Żmuda 1973)

Na obszarach górniczych występują liczne przykłady tego typu deformacji opisane w pracach Żmudy (1973) oraz Craig i in. (2003). Maksymalne obniżenia terenu
mogą przekroczyć nawet 30 metrów. Część z niecek osiadania może wypełnić się
wodą (opadową lub gruntową) w następstwie czego dojdzie do powstania tzw. zbiornika w niecce osiadania (Jankowski 1986, Rzętała 2008, Machowski 2012). Jeżeli
rozwój niecki osiadania przebiega pod już istniejącymi zbiornikami o antropogenicznej genezie to wówczas dojdzie do zmiany kształtu ich misy oraz szeregu parametrów morfometrycznych. W niniejszym artykule przedstawiono tego typu problematykę.
Charakterystyka zbiorników i metody badań
Do badań wytypowano dwa antropogeniczne zbiorniki wodne o zróżnicowanej
genezie. Akweny te położone są na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
(GZW). Pierwszy z badanych zbiorników – Książęcy (50°10’53,91” N; 18°37’28,76”
E) jest typowym, małym (< 0,5 mln m3 i wysokości piętrzenia < 5 m) zbiornikiem
zaporowym powstałym w wyniku spiętrzenia zaporą ziemną wód Potoku Książęcego. Powierzchnia zlewni zbiornika wynosi 5,7 km2. Zbiornik ten utworzony został
w latach 60. XX w. Drugi z badanych obiektów to staw Kopalniok (49°56’20,68” N;
19°00’31,51” E) położony w dolinie Górnej Wisły. Analizowany obiekt jest stawem
hodowlanym (karpiowymi), którego istnienie potwierdzają materiały kartograficzne
z 1933 roku. Zasilanie stawu następuje poprzez pompowanie wód z rzeki Wisły.
Analizowane zbiorniki położone są w obrębie pól górniczych kopalń węgla kamiennego i objęte zostały wpływami eksploatacji górniczej. Zbiornik Książęcy znajduje się w obrębie pola górniczego kopalni „Szczygłowice”, a zbiornik Kopalniok
w obrębie kopalni „Silesia”. Eksploatacja pod omawianymi zbiornikami była prowadzona metodą z zawałem stropu. W celu określenia dynamiki zmian wybranych
parametrów morfometrycznych zbiorników wykonano pomiary kartometryczne na
mapach pochodzących z różnych okresów. Są to mapy topograficzne z 1933 oraz
1983 roku. Obecne parametry morfometryczne zbiorników uzyskano na podstawie
pomiarów kartometrycznych ortofotomapy z 2012 roku. Wszystkie pomiary karto-
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metryczne i porównanie map wykonano zgodnie z metodyką podaną przez Saliszczewa (2003). Pomiary głębokości zbiorników wykonano z łodzi z wykorzystaniem
echosondy LOWRANCE HDS 5 – Gen 2 z wbudowanym odbiornikiem GPS. Na
podstawie wyników pomiaru echosondą wykreślono plany batymetryczne oraz przekroje przy wykorzystaniu programu komputerowego Dr Depth. Plany batymetryczne
posłużyły również do obliczenia podstawowych charakterystyk morfometrycznych
zbiorników (powierzchnia, objętość itp.). Przy obliczeniach wykorzystano wzory
podane w opracowaniach Bajkiewicz-Grabowskiej i Magnuszewskiego (2002) oraz
Choińskiego (2007).
Charakterystyka hydrograficzna zbiorników zaporowych i stawów hodowlanych

Każdy zbiornik zaporowy charakteryzują określone parametry morfometryczne.
W przeciwieństwie do naturalnych jezior mogą one jednak ulegać dużym zmianom
w czasie. Zmiany te wynikają z rytmu pracy zbiornika, które warunkują określony
poziom piętrzenia (zwierciadła wody w zbiorniku). Szczególnie dużym zmianom
ulega pojemność (objętość) wód retencjonowanych w zbiorniku. Jak wskazują badania Kaszy (2009) objętość wód w zbiorniku zaporowym może zmieniać się powyżej
90%. Zmienny poziom piętrzenia pociąga za sobą również zmiany szeregu innych
parametrów morfometrycznych takich jak: powierzchnia, szerokość, długość oraz
głębokość maksymalna (Głodek 1985). Niezależny od poziomu piętrzenia pozostaje
jednak kształt misy jeziornej (zbiornikowej). Analiza planów batymetrycznych wybranych zbiorników zaporowych zamieszczonych w opracowaniach Górniaka
(2006), Rzętały (2008)
oraz Kaszy (2009)
wskazuje, że charakterystyczną cechą tych
akwenów jest to, że
najgłębsze miejsce w
zbiorniku znajduje się
zawsze w strefie zapory
czołowej. Z uwagi na
kształt
zbiorników
przypominający
w
przekroju podłużnym
odwrócony
trójkąt
prostokątny, głęboczek
usytuowany jest przy
zaporze w miejscu
przebiegu
dawnego
Ryc. 2. Schemat ideowy zbiornika zaporowego
koryta rzecznego (ryc.
2). Analogiczna sytuaA – plan, B – przekrój
cja występowała w
przypadku zbiornika Książęcy. Staw to wg Podbielkowskiego i Tomaszewicza
(1996) również sztuczny zbiornik wodny utworzony w celu hodowli ryb (ryc. 3).
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Ryc. 3. Schemat morfologicznego ukształtowania stawu
A – dolna część zamulona, B – dno porośnięte roślinnością podwodną,
C – dno porośnięte szuwarami, D – strefa brzegowa (wg Król 1986)

Zazwyczaj stawy mają regularny geometryczny kształt i powierzchnie do kilku
hektarów. Głębokość stawów jest niewielka i z reguły nie przekracza 2,5 m. Każdy
staw charakteryzują określone parametry morfometryczne oraz poziom piętrzenia
wody. W przeciwieństwie do naturalnych jezior poziom piętrzenia wody może ulegać dużym zmianom w czasie. Zmiany te wynikają z cyklu hodowli ryb. Szczególnie
dużym zmianom ulega pojemność wód retencjonowanych w stawach. W większości
stawów podczas odłowów dochodzi bowiem do całkowitego osuszenia stawów.
Zmienny poziom piętrzenia pociąga za sobą również zmiany innych parametrów
morfometrycznych.
Charakterystyczną cechą stawów jest to, że najgłębsze miejsce w zbiorniku znajduje się zawsze w strefie grobli przy upuście dennym (mnichu). Tym samym
w przekroju podłużnym stawy przypominają odwrócony trójkąt prostokątny z łowiskiem usytuowanym przy mnichu w miejscu przebiegu głównego rowu odwadniającego dno stawu (ryc. 3). Analogiczna sytuacja występuje w przypadku stawu Kopalniok.
Wyniki i dyskusja
Analizowane zbiorniki położone są w obrębie pól górniczych czynnych kopalń
węgla kamiennego i objęte zostały wpływami eksploatacji górniczej. Eksploatacja
pod omawianymi stawami była prowadzona metodą z zawałem stropu. Spowodowało to rozwój niecki osiadania pod dnem zbiorników (ryc. 1). W następstwie parametry morfometryczne zbiorników uległy znacznym zmianą. Szczególnie jaskrawym
przykładem tych zmian jest zbiornik Książęcy (ryc. 4). Na początku lat 80. XX w.
zbiornik cechował się następującymi parametrami morfometrycznymi: powierzchnia
zwierciadła wody (F0) – 0,8 ha, długość (L) – 220 m oraz szerokość maksymalna
(Bmaks.) – 40 m. Obecnie wartości tych parametrów uległy zmianie: F0 – 11,3 ha, L –
650 m oraz Bmaks. – 265 m.
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Ryc. 4. Zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej w obrębie zbiornika „Książęcy”
1 – zbiorniki, 2 – zarys linii mokradeł,
3 – cieki, 4- mokradła, 5 – pompownia
i kierunek przerzutu wód

Z przytoczonych danych wynika, że w następstwie górniczych osiadań terenu doszło
do kilkukrotnego wzrostu powierzchni zbiornika. Zmianie uległ również układ batymetryczny.
W zbiornikach zaporowych najgłębsze miejsce (głęboczek) znajduje się zawsze
w strefie zapory czołowej. Obecnie najgłębsze miejsce w zbiorniku (3,6 m) znajduje
się w jego centralnej części w strefie największych osiadań terenu (ryc. 5).

’

’

Ryc. 5. Plan batymetryczny zbiornika „Książęcy” (A–A i B–B ) kierunki linii profilowych
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Taką prawidłowość stwierdzono również w obrębie innych zbiorników antropogenicznych objętych osiadaniem ich dna (Molenda 1999). Maksymalna głębokość jest
również większa od tej jaka wynikała z wysokości zapory i możliwego do uzyskania
maksymalnego poziomu piętrzenia. Należy zwrócić również uwagę, że dno obecnego
zbiornika cechuje niezwykle urozmaicona rzeźba (ryc. 6–7). Jest to następstwo deformacji górotworu w strefie niecki osiadania.

’

Ryc. 6. Profil A–A przez misę zbiornika Książęcy

’

Ryc. 7. Profil B–B przez misę zbiornika Książęcy

Charakterystyczną cechą większości zbiorników zaporowych jest to, że posiadają
one spusty denne za pomocą których można doprowadzić do całkowitego osuszenia
zbiornika. Działania takie najczęściej podejmuje się na czas kapitalnego remontu
zapory. W przypadku badanych zbiorników nawet całkowite otwarcie spustów dennych nie umożliwia całkowitego osuszenia zbiorników. Śluza w analizowanym
zbiorniku jest całkowicie otwarta. Zapobiega to powstaniu jeszcze większej strefy
rozlewisk. Całkowite otwarcie śluzy spowodowało, że obecnie czasza początkowego
zbiornika przekształciła się w mokradło. Woda zajmuje jedynie część dawnej cofki
zbiornika, a obecnie jego początku (ryc. 4). Pomimo całkowitego otwarcia śluzy
zbiornik nadal funkcjonuje. Jest to następstwo rozwoju bardzo głębokiej niecki osiadania. W analizowanym przypadku doszło więc do powstania zbiornika niespuszczanego. Zbiornik Książęcy funkcjonuje obecnie jako zagłębienie bezodpływowe, bez
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możliwości grawitacyjnego odpływu wód w kierunku północnym. Stały poziom
piętrzenia wody w zbiorniku zapewnia przepompownia która przerzuca wody zbiornika do cieku sąsiadującej zlewni (ryc. 4).
Znaczne zmiany morfometrii nastąpiły również w przypadku stawu hodowlanego
Kopalniok. Jak już wcześniej wspomniano, w momencie powstania, stawy w przekroju podłużnym przypominają odwrócony trójkąt prostokątny, z łowiskiem usytuowanym przy grobli w strefie mnicha (ryc. 3).

Ryc. 8. Plan batymetryczny stawu Kopalniok

Eksploatacja złóż węgla kamiennego pod dnem omawianego stawu doprowadziła do
rozwoju niecki osiadania. Maksymalna wartość obniżenia terenu dna stawu wynosi
5,0 m. W następstwie doszło do znacznej zmiany kształtu misy stawu oraz szeregu
parametrów morfometrycznych. Najbardziej znaczącą zmianą jest wzrost głębokości
stawu. Przegląd literatury pozwala stwierdzić, że w zdecydowanej większości stawów karpiowych maksymalna głębokość (i to tylko w strefie mnicha) nie przekracza
2,5 metra (Guziur i in. 2003, Pokorny i in. 2004). Analiza planu batymetrycznego
stawu Kopalniok wskazuje, że w przypadku omawianego zbiornika doszło do znacznego wzrostu głębokości maksymalnej, która obecnie wynosi 6,8 m (ryc. 8). Doszło
również do „przesunięcia” głęboczków poza strefę mnicha.
Należy podkreślić, że obecnie nie istnieje możliwość całkowitego grawitacyjnego
odwodnienia zbiornika. Rzędna zwierciadła wody w odbiorniku (rz. Wisła), znajduje
się powyżej rzędnej dna omawianego stawu. W analizowanym przypadku doszło
więc do zmiany typu stawu ze spuszczalnego w niespuszczalny definiowany jako:
„staw z którego nie można całkowicie opuścić wody grawitacyjnie za pomocą urządzeń hydrotechnicznych”.
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Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań wskazują, że w następstwie górniczych osiadań terenu dochodzi do istotnego przekształcenia mis zbiorników antropogenicznych.
Zmiany te objawiają się głównie wzrostem głębokości maksymalnej oraz zaburzeniem pierwotnego przebiegu izobat. Opisane zbiorniki nie są odosobnionymi obiektami na terenie GZW. Zmiany takie stwierdzono również w obrębie innych zbiorników zaporowych (Molenda 1999).
W przyszłości, planowana jest eksploatacja górnicza pod wieloma już istniejącymi zbiornikami antropogenicznymi o zróżnicowanej genezie. Opisane zjawiska będą
więc nadal zachodziły. Powodują one nie tylko istotne zmiany warunków hydrograficznych ale przyczyniają się również do strat materialnych w obiektach hydrotechnicznych.
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PROBLEMY STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU WYNIKAJĄCE
Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
PROBLEMS OF THE OLD TOWN IN SANDOMIERZ RESULTING
FROM PEFORMANCE OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM

Bartłomiej Noga
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
ul. Swiętokrzyska 15, 25–406 Kielce

Streszczenie: Konsekwencją zwartej zabudowy miejskiej jest zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych, co prowadzi do intensyfikacji spływu powierzchniowego i zmniejszenia w znacznym stopniu infiltracji wody. Większość budynków na obszarze starego miasta
w Sandomierzu położona jest na podłożu lessowym, co skutkuje powstawaniem deformacji
terenu. Obserwuje się tu często obsuwanie skarp, powstawanie spękań i uszkodzeń budynków,
spowodowane również awariami nieszczelnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Słowa kluczowe: less, deformacja terenu, woda, kanalizacja, stare miasto
Summary: The process of the receipt through water system have special significcance on
loess areas. On the area of the old town in Sandomierz, surrounded by high escarpments,
people perceive the occurence of depressions, sliding of escarpments, the formation of cracks
and damage to buildings caused by failures leaky water and sewage system.. Most of the buildings stand on loess substratum, which results in changes in the strength of the substrate and the
formation of ground deformation.
Keywords: loess, the deformation of the ground, water, sewage system, old city

Wstęp
Obieg wody jest procesem, na który wpływ mają czynniki meteorologiczne, morfologiczne, geologiczne oraz hydrograficzne (Bartnik i in. 2008). Coraz częściej
mówi się również o czynniku antropogenicznym, jako tym, który zaburza naturalny
system obiegu materii w zlewniach rzecznych (Ciupa 2009). Najintensywniej działalność ta objawia się na terenach zurbanizowanych. Problematyka wody w mieście
podejmowana jest przez różne dziedziny nauki i obecnie funkcjonują następujące jej
nazwy: hydrologia urbanizacyjna, hydrologia obszarów zurbanizowanych, hydrologia miejska, hydrologia miast, a w państwach anglojęzycznych urban hydrology.
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Konsekwencją zwartej zabudowy jest zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych, co prowadzi do intensyfikacji spływu powierzchniowego i zmniejszeniu
w znacznym stopniu infiltracji wody do zasobów podziemnych (Michalczyk 2012).
Proces urbanizacji powoduje nadmierne uszczelnienie gruntu, co wywołuje wzrost
objętości i prędkości odpływu powierzchniowego, przeciążenia sieci kanalizacyjnej
oraz może powodować lokalne podtopienia (Lewińska 2000). Tradycyjnym odbiornikiem wody opadowej w mieście jest podziemna sieć kanalizacja, którą bez oczyszczenia bardzo szybko odprowadzana jest do cieków (Nowakowska-Błaszczyk 1988,
Michalczyk 2012). Proces odbioru wody przez system kanalizacji ma szczególne
znaczenie na obszarach lessowych. Istotne są tu właściwości lessu tj. wysokie parametry geotechniczne, pionowa oddzielność oraz podatność na rozpuszczającą i destrukcyjną działalność wody. Procesy degradacji rozwijają się zarówno na skutek
napływu czynników naturalnych, jak i działalności człowieka (Frankowski 2012).
Przyczyn rozwoju procesów geodynamicznych na terenach lessowych najczęściej
upatruje się w erozyjnym podcinaniu zboczy i destrukcyjnym oddziaływaniu sytemu
korzeniowego roślin (Muchowski i Sztyk 1975). W każdym jednak przypadku decydującym elementem niszczącym jest woda. W związku z tym rozpoznanie warunków
geologiczno-inżynierskich stało się jednym z najistotniejszych elementów planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych oraz
obszarów je otaczających (Frankowski 2012).
Powyższe procesy dotyczą również Sandomierza. W obszarze starego miasta, położonego na krawędzi Wyżyny Sandomierskiej, otoczonej wysokimi skarpami, obserwuje się często obsuwanie skarp, powstawanie spękań i uszkodzeń budynków,
spowodowanych awariami nieszczelnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Awarie
te, oraz niekorzystna z geotechnicznego punktu widzenia struktura podłoża zbudowanego z lessów – mało odpornych na zmiany wilgotności i na działanie wód, powoduje zagrożenia dla ludzi oraz zabytków znajdujących się w starym mieście (Mularz i Rybnicki 1999).
Celem pracy jest ukazanie wybranej problematyki wynikającej z funkcjonowania
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności w sytuacjach jego awarii,
na terenie starego miasta w Sandomierzu.
Obszar i metoda badań
Sandomierz położony jest na pograniczu trzech województw: świętokrzyskiego,
podkarpackiego oraz lubelskiego. W granicach powiatu jest największym miastem,
a jego powierzchnia zajmuje 28,69 km². Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2011) miasto znajduje się w obrębie następujących dwóch makroregionów: Wyżyny Sandomierskiej oraz Kotliny Sandomierskiej, oraz dwóch mezoregionów: Wyżyna Małopolska i Północne Podkarpacie. Stare miasto – stanowiące
przedmiot badań, usytuowane jest na wzgórzu będącym cyplem Wyżyny Sandomierskiej, który otoczony jest z trzech stron (od wschodu, zachodu i południa) stromymi
skarpami (Mularz i Rybnicki 1999). Cypel ten został wymodelowany przez erozję na
lewym brzegu Wisły i jest pokryty lessem. W części południowo-wschodniej skarpa
o wysokości ponad 40 metrów opada stromo w dolinę Wisły. Od zwartej Wyżyny

193

stare miasto oddzielają różne formy erozyjne. W części południowo-zachodniej skarpę oddziela Wąwóz Piszczele, a od północnego-wschodu rożnego rodzaju dolinki
(Bielecka 1968). Podłoże wzgórza staromiejskiego to peryferie Gór Świętokrzyskich
zbudowane z utworów kambru środkowego. Występują tu ławice łupków ilastych
i kwarcytowych, których nachylenie wynosi 23–38o ku wschodowi. Rzędna ich stropu jest zróżnicowana. Północna część Starego Miasta położona jest na wysokości
165 m n.p.m., a środkowa na wysokości 135 m n.p.m.. Utwory kambru przykryte są
iłami miceńskimi (krakowieckimi). Występujące na tym terenie obniżenia określone
są jako tektoniczne. W centralnej części wzgórza występuje mniejsza gęstość skał.
Ma to prawdopodobnie związek z występowaniem grupy uskoków.
W artykule zastosowano metody kameralne, które polegały na zapoznaniu się
z dostępną literaturą przedmiotu oraz publikacjami kartograficznymi, a także z dokumentacją geologiczną, geologiczno-inżynierską, hydrogeologiczną, geotechniczną,
ekspertyzami i opiniami. Informacje te weryfikowano w terenie.
Właściwości utworów lessowych na terenie miasta
Dominującą frakcją lessu wg Maruszczaka (1991) jest pył (ok. 70%). W czasie
wzrostu wilgotności następuje szybka zmiana ich konsystencji. Przy wilgotności 8%
less jest skałą zwartą, a już przy wilgotności 24% jest w stanie plastycznym. Dalszy
wzrost wilgotności może doprowadzić do jego upłynnienia. W latach 1993–1994
w Sandomierzu przeprowadzono badania na głębokości 4 m p.p.t., które potwierdziły
sezonowe wahania wilgotności, oscylujące między 2% a 12% (Rybicki i Lenduszko
1994, Borecka-Kaczmarczyk 2007). Potwierdzono, że wraz z głębokością następuje
wzrost wilgotności utworów lessowych – od 7,3% (0,3 m p.p.t.) do ok. 19% (6,2 m
p.p.t.) w obrębie skarpy sandomierskiej.
System wodociągów i kanalizacji na starym mieście
Położenie Sandomierza na wzgórzach powodował problemy z dostarczaniem wody mieszkańcom. Początek wodociągów datuje się na wiek XVI. Zgodę na ich budowę (zapisy w księgach miejskich) wydał Zygmunt Stary, co potwierdzone jest
w dokumentach wydanych przez Zygmunta Augusta z 1559 roku. W 1585 roku Stefan Batory wydał przywilej dotyczący budowy nowych wodociągów. Woda do miasta była dostarczana z kilku źródeł zlokalizowanych w najbliższej okolicy m. in.
z Kobiernik (Buliński 1879). Na przełomie XVI i XVII w. woda płynęła drewnianymi rurami przysypanymi ziemią do zbiornika zlokalizowanego na rynku, a następnie
z tego miejsca do mieszkańców. W czasie wojen szwedzkich wodociągi prawdopodobnie uległy zniszczeniu. Do XIX w. mieszkańcy byli pozbawieni wodociągów,
wodę czerpano ze studni miejskich usytuowanych między innymi na rynku. W roku
1907 podjęto w mieście pierwsze kroki stworzenia systemu wodociągowego. W 1935
roku miasto posiadało magistralę, do której podłączono 38 mieszkań oraz wykonano
5 zdrojów miejskich zlokalizowanych w różnych częściach Sandomierza. W 1935
roku magistrat rozpoczął przygotowania do wybudowania wieży ciśnień, która powstała w 1936 roku. Ciągłe problemy z jakością i ilością wody dostarczanej do mia-

194

sta zmusiły władze Sandomierza do rozpoczęcia, w latach 1967–1968 – prac nad
budową studni głębinowych we wsi Romanówka, oddalonej o 14 km od Sandomierza. Obecna długość całej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z magistralą dosyłową oraz przyłączami wynosi ok. 165 km (PGKiM w Sandomierzu).
Już w XIX w. Buliński (1879) opisuje Sandomierz jako miasto „podminowane”
przez lochy. Od średniowiecza mieszkańcy wykorzystywali właściwości lessów do
budowy podziemnych wyrobisk, korytarzy piwnic, które służyły do przechowywania
towarów. Z upływem czasu podziemnie wyrobiska stały się niepotrzebne, ulegały
zawaleniu i zasypywaniu. Niebezpieczna okazywała się woda atmosferyczna oraz ta
wypływająca z nieszczelnych wodociągów. Prowadziło to do zmiany zawilgocenia
a następnie zmiany zwięzłości i wytrzymałości lessów. Skała ulegała w takich warunkach upłynnieniu zmieniając swoją strukturę. Oprócz form antropogenicznych
powstałych w lessie występują kawerny i kanały będące efektem awarii wodociągowo-kanalizacyjnej oraz złego odprowadzania wód opadowych. Niejednokrotnie formy te nie są rozpoznane, co potęguje zagrożenie (Bielecka 1968).
Od lat 60. XX w. w obrębie sandomierskiego wzgórza prowadzono kompleksowe
zabezpieczenie obiektów budowlanych. W ramach tych prac wykonano renowację
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wzmocniono fundamenty większości budynków oraz zainstalowano specjalne repery (Strzelecki 1965). Pomimo przeprowadzonych prac zabezpieczających obserwowano dalsze spękania. Zrodziło to przypuszczenie, że na terenie wzgórza występują nie tylko deformacje pionowe, lecz
również poziome (Mularz i Rybicki 1999).
Specyficzne ukształtowanie terenu oraz warunki geologiczno-hydrologiczne
spowodowały, że w czasie kompleksowych prac ratowania staromiejskiej dzielnicy
osobną kwestią było stworzenie nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej –
uwzgledniającej właściwości lessu. Głównym koordynatorem tych prac był prof.
Strzelecki. W 1965 roku opracował on nową koncepcję budowy szczelnych wodociągów. Projekt polegał na ułożeniu na dnie wykopu żelbetonowej płyty, która stanowiła zamkniętą obudowę. Umieszczano rurę wodociągową na dnie, oddzieloną co
pewien czas poprzecznymi grodziami. Ich funkcją w razie awarii było szczelne zatrzymanie wody, tak aby nie dostała się do gruntu. Z każdej grodzi wyprowadzono
rurkę na powierzchnię ulicy. W razie pęknięcia rury, woda wypłynie na ulice, sygnalizując miejsce awarii. Take rozwiązanie zastosowano w miejscach obsuwania się
skarp oraz w pobliżu najcenniejszych zabytków (Strzelecki i in. 1976). W ramach
tych prac zabezpieczono również sieć kanalizacyjną, na dnie której zastosowano
płyty żelbetowe i podsadzki wodoszczelne. Poprawiono osadzanie kratek ściekowych, studzienek rewizyjnych, nieprzystosowanych do podłoża lessowego. Złe funkcjonowanie odprowadzania wody opadowej powodowało powstawanie różnej wielkości zagłębień. Uporządkowano również odwodnienie przy budynkach. Cały rynek
przykryto grubymi, ciężkimi płytami, które mają na celu utrzymywanie odpowiedniej
wilgotności powierzchni oraz przez swój ciężar kontrolować stan podłoża. Woda
z rynien bezpośrednio przekazywana jest do kanalizacji, co ogranicza zawilgocenia
podłoża lessowego. Obecnie cały system wodociągowo-kanalizacyjny wymaga wymiany. Przez lata działalności źle konserwowany system ulegał rozszczelnieniu powodując awarie. Służby odpowiedzialne za monitorowanie i naprawy ograniczały się
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jedynie do usuwania bieżących awarii. Dopiero w 2011 roku władze miasta podjęły
działania rozpoczynając projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta Sandomierza". Projekt ten zakończył się w 2012 roku i obejmował
budowę, wymianę oraz renowację poszczególnych elementów sieci sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, znajdującej się na starym mieście.
W związku z charakterystyczną cechą utworów lessowych jaką jest ich porowatość (makroporowatość), działalność wody powoduje szereg procesów deformacyjnych np. osiadanie zapadowe, procesy powodujące powstawanie pustek, kawern
i kanałów. Wadliwa działalność kanalizacji czy też brak szczelności nawierzchni
prowadziły i prowadzą do wymywania lessu z podłoża w obrębie wzgórza staromiejskiego (Rybicki i Lenduszko 1994). W efekcie prowadziło to w końcu XX w. oraz na
początku XXI w. do pękania budynków, zapadania się jezdni i chodników.
Od 1977 roku podjęto szczegółową obserwację ok. 500 reperów umieszczonych
na całym wzgórzu staromiejskim. Kontrole wysokości reperów prowadzono metodą
niwelacji precyzyjnej, które wykazały, że od 1982 roku można zauważyć spowolnienie ich osiadania.
Sandomierz posiada dogodne warunki do powstawania ruchów masowych tj.:
strome skarpy, podcięcia Wisły, morfologia terenu, podatność osadów lessowych na
zmianę wilgotności. Dużą rolę w kształtowaniu się tych procesów mają opady atmosferyczne wraz z wiosennymi roztopami oraz nieszczelna sieć odpowiedzialna za
odbiór wody opadowej. Dodatkowym czynnikiem jest dynamika rzeki Wisły, która
w czasie wezbrań powoduje uaktywnienie się osuwisk (Ilecewicz-Stefaniuk i in.
2007). Również nieracjonalna działalność człowieka poprzez podcinanie skarp ma
wpływ na opisywane procesy (Borecka i Kaczmarczyk 2007).
Podsumowanie
Obszar wzgórza staromiejskiego ze względu na otoczenie z trzech stron wysokim
skarpami, oraz właściwości lessu od wieków był zabudowywany. Powstawały tu
budowle podziemne, wyrobiska, korytarze, piwnice. Na skutek opadów atmosferycznych zmieniał się stopień zawilgocenia lessu, co prowadziło do zmiany jego zwięzłości i wytrzymałości. W tej części Sandomierza wystąpiły dogodne warunki do powstawania ruchów masowych. W dzielnicy Stare Miasto podatność na rozwój sufozji
oraz na osiadanie gruntu przyczyniła się do powstawania szkód budowlanych. Tworzyły się różnego rodzaju zapadliska, „studzienki” sufozyjne, podziemne „tunele”
powodujące obrywanie się ich stropów, co w efekcie niejednokrotnie powodowało
katastrofy budowlane.
Warunki inżyniersko-geologiczne w Sandomierzu są niekorzystne. Większość
budynków stoi na podłożu lessowym, co skutkuje zmianami wytrzymałości podłoża
oraz powstawanie deformacji terenu. W obrębie Starego Miasta woda wydostająca
się z nieszczelnych wodociągów powoduje zmiany wilgotności lessu. Wykorzystując
spękania i szczeliny przecieka ona do wyrobisk podziemnych. Tworzą się pustki
wypłukane przez wodę, co stanowi duże zagrożenie dla budynków mających swoje
fundamenty w warstwie lessu najbardziej podatnego na deformacje. W skarpie od
strony ul. Browarnej dochodziło do powstawania osuwisk. Główną przyczyną tego
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stanu rzeczy była woda wypływająca ze źródełka, jak również nieodpowiednie
oczyszczanie studzienek odwadniających, które zlokalizowane są wzdłuż całej skarpy oraz nieszczelność i niedrożność systemu kanalizacji wodnej.
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Streszczenie: Od początku lat 90. XX w. obserwowana jest w Polsce tendencja spadkowa
zużycia wody, która w dużym stopniu dotyczy również obszarów miast. W pracy dokonano
analizy zmian zużycia wody w polskich miastach w latach 1998–2012. Badaniem objęto
wszystkie miasta. Stwierdzono zmniejszenie łącznej ilości wody zużywanej przez miasta
w Polsce o 46%. Największy spadek dotyczył zużycia wody na cele przemysłowe (o 597 hm 3),
a w mniejszym stopniu z sieci wodociągowej (o 476 hm3). Od 2008 roku obserwowana jest
względna stabilizacja całkowitego zużycia wody przez wszystkie miasta na poziomie ok. 4,7
tys. hm3. W analizowanym okresie najwięcej wody zużywana była przez miasta średnie (50–
100 tys. mieszkańców). Udział tej grupy miast w zużyciu wody przez wszystkie miasta zawierał się w przedziale od 46,8 (1998 rok) do ponad 53% (2010 rok) i wykazywał tendencje wzrostową. Zebrane materiały wykazały zróżnicowanie struktury zużycia wody w poszczególnych
grupach miast. We wszystkich zdecydowanie dominowała konsumpcja wody z sieci wodociągowej (ponad 60%), jednak jej udział w poszczególnych grupach różnił się nawet o kilkanaście procent. Wskazano także główne czynniki decydujące o spadku zużycia wody w miastach.
Słowa kluczowe: miasto, dynamika zużycia wody
Summary: Since the early 1990s there a downward trend has been observed in Poland in
terms of water consumption, which also seriously concerns urban areas. The paper presents an
analysis of changes in water consumption in the Polish cities in the years 1998–2012. The
study included all cities in Poland. The study showed a reduction in the total amount of water
consumed by cities in Poland by 46%. The largest decrease concerned water consumption for
industrial purposes (by 597 hm3), and, to a lesser extent, for municipal purposes (by 476 hm3).
Since 2008 a relative stabilisation of the total water consumption in all cities in Poland has
been recorded at about 4.7 thousand hm3. During the study period, the largest quantity of water
was consumed by midsize Polish cities with 50,000 to 100,000 residents. Midsize cities consumed from 46.8% of all water used by cities in Poland in 1998 to more than 53% in 2010,
following a steady growth pattern. Research has shown differences in water usage type for
selected groups of cities. Municipal water accounted for more than 60% of all water usage, but
this share varied for different groups of cities by 5% to 15%. The paper also identifies key
factors behind declines in water usage in cities in Poland. These include the closing of large
industrial plants following Poland’s transition from socialism to capitalism in the early 1990s
and the introduction of water meters.
Key words: city, dynamics of water consumption
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Wprowadzenie
Woda jest podstawową materią, dla której człowiek nie zdołał wymyśleć jeszcze
substytutu. Uważa się, że kraje dysponujące zasobami wodnymi poniżej 2 000
m3∙M–1 mogą mieć trudności z zaspokojeniem potrzeb ludności, a kraje o zasobach
poniżej 1 000 m3∙M–1 za mające głęboki deficyt wody (Iwanicka 2007). W Polsce
zasoby wodne na jednego mieszkańca wynoszą średnio 1 580 m3, przy czym wielkość ta maleje do około 1 000 m3 w latach o niskiej sumie opadów atmosferycznych.
W ujęciu całościowym zasoby wodne Polski są prawie trzykrotnie niższe od średniej
europejskiej (4 560 m3∙M–1) i około 4,5 razy mniejsze od średniej światowej (7 300
m3∙M–1) (Grabowska 2010).
Relacja pomiędzy poborem wody a jej zasobami, określana na podstawie wskaźnika eksploatacji wody, w przypadku Polski jest również niekorzystna. Obecnie
wartość tego wskaźnika dla Polski wynosi 15–20% i jest nieznacznie większa niż
średnia dla pozostałych krajów europejskich (10%). Jednak największym problemem
gospodarki wodnej w Polsce nie jest objetość wody, ale znacząca zmienność opadów
atmosferycznych oraz ekstremalne zjawiska hydrologiczne. W największym stopniu
odczuwa je rolnictwo, czego efektem są klęski nieurodzaju (Pierzgalski i Jeznach
2006, Kundziewicz i in. 2010)
Od początku lat 90. XX w. obserwowana jest w Polsce tendencja spadkowa zużycia wody (ryc. 1). W latach 1990–2012 spadek zużycia wody ogółem wyniósł około
24%. Największy, prawie 36 procentowy nastąpił w eksploatacji sieci wodociągowej
(35,9%) oraz w rolnictwie i leśnictwie (35%). Zużycie wody na cele przemysłowe
zmniejszyło się o około 19%. Mimo znaczącego spadku zużycia wody jego struktura
od wielu lat nie podlegała istotnym zmianom. Około 75% wody zużywana jest na
cele przemysłowe, 15% na eksploatacje sieci wodociągowej, a jedynie 10% na nawodnienia.

Ryc. 1. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej w Polsce w latach 1990–2012

W pracy podjęto analizę struktury zużycia wody w polskich miastach w latach 1998–
2012. Do tej pory w literaturze prezentowano zużycie wody w wybranych jednostkach, praktycznie ograniczając się jedynie do miast o największym zużyciu wody
(Roman i in. 2001, Kłos-Trębaczkiewicz i Osuch-Pajdzińska 2005) bądź też do su-
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biektywnie wybranych miast (Hotloś 2010, Heidrich i Jędrzejkiewicz 2007).

Ryc. 2. Zużycie wody w miastach w latach 1990–2012

Analiza wielkości i struktury zużycia wody we wszystkich miastach umożliwiła
uzyskanie pełniejszego obrazu przemian jakie zaszły w tym obszarze polskiej gospodarki.
Materiały i metody badań
W pracy wykorzystano dane pochodzące z Roczników Ochrony Środowiska wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Banku Danych Lokalnych
GUS. Obejmowały one informacje dotyczące wielkości i struktury zużycia wody,
a także liczby miast i ich mieszkańców. Dane o wielkości zużycia wody obejmowały
następujący zakres informacji:
– zużycie wody ogółem,
– zużycie wody przez przemysł,
– zużycie wody z sieci wodociągowej (obejmujące zużycie wody w gospodarstwach domowych oraz przez innych użytkowników, z wyłączeniem zużycia
wody na cele produkcyjne w zakładach przemysłowych).
Liczba miast w Polsce każdego niemalże roku ulega niewielkim zmianom. Dotyczą one głównie miast najmniejszych – o liczbie poniżej 10 tys. mieszkańców. Aby
możliwe było przeprowadzenie pełnej analizy dla okresu lat 1998–2012, przyjęto do
badania jedynie miasta z 1998 roku (875 miast).
Na podstawie wspomnianych materiałów statystycznych dokonano analizy struktury i wielkości zużycia wody w Polskich miastach w latach 1995–2012. Dla ułatwienia procesu analizy i poszukiwania podobieństw, dokonano zgrupowania miast
na podstawie liczby ich mieszkańców (M): M > 500 tys.; 250 tys. < M ≤ 500 tys.;
100 tys. < M ≤ 250 tys.; 50 tys. < M ≤ 100 tys.; 25 tys. < M ≤ 50 tys.; 10 tys. < M ≤
25 tys.; M ≤ 10 tys..
Dodatkowo obliczono łańcuchowy wskaźnik dynamiki zmian zużycia wody
w danej grupie miast. Oznaczając badane zjawisko jako yi, średni łańcuchowy
wskaźnik dynamiki przyjmuje następującą postać:
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Następnie, wykorzystując średni łańcuchowy wskaźnik dynamiki wyznaczono średnie tempo zmian ( zużycia wody w analizowanym okresie lat:
(

)

W pracy nie uwzględniono zużycia wody na cele przemysłowe przez miasto Połaniec, a dokładniej przez elektrownie parową Połaniec (piąty największy wytwórca
energii w Polsce). Do 2007 roku zużycie wody przez wspomnianą elektrownię było
błędnie przypisywane przez GUS miastu Połaniec. Pod względem administracyjnym
elektrownia położona jest w obrębie wsi Zawada (w pobliżu miasta Połaniec).
Szczegółowa analiza struktury zużycia wody w poszczególnych grupach miast,
zwraca uwagę na jednostki, w których badane wartości zdecydowanie odstawały od
reszty. Dotyczyło to głównie konsumpcji wody na cele przemysłowe. Specyfika
działalności niektórych zakładów przemysłowych sprawia, że objetość wody przez
nie pobierana może przewyższać całkowite zużycie wody przez resztę miast z danej
grupy (np. Konin). W efekcie zakłóceniu ulega faktyczna struktura zużycia wody
w danej grupie. Dlatego zdecydowano pominąć w badaniach jednostki przekraczające 30% całkowitego zużycia wody w danej grupie miast.
Wyniki i dyskusja
Ogólne zużycie wody w miastach podzielić można na trzy główne składowe: cele
przemysłowe, eksploatację sieci wodociągowej oraz w najmniejszym stopniu rolnictwo i leśnictwo. Od początku lat 90. XX w. całkowite zużycie wody w miastach
Polski wykazuje tendencje spadkową. W 1990 roku miasta w Polsce zużywały łącznie ponad 8,8 tys. hm3 wody. Do 2012 roku wartość ta zmniejszyła się prawie o połowę – do 4,7 tys. hm3. W latach 1990–2012 największa objetość wody (ponad 70%)
zużywana była na cele przemysłowe. Jednak w poszczególnych latach udział ten
zmieniał się i wynosił od 73 (1990) do 81% (2006). Zużycie wody z sieci wodociągowej ulegało systematycznemu zmniejszeniu i w 2012 roku stanowiło jedynie 45%
wartości z 1990 roku. W ciągu ostatnich 5 lat wielkość zużycia wody na cele produkcyjne i eksploatację sieci wodociągowej wykazuje względną stabilizację odpowiednio na poziomie 3,5 tys. i 1,0 tys. hm3 (ryc. 2).
Zaobserwowany spadek konsumpcji wody w miastach spowodowany był wieloma czynnikami. Jednym z najważniejszych były zmiany w sektorze przemysłowym.
Transformacja społeczno-gospodarcza jaka wystąpiła w kraju na przełomie lat 80.
i 90. XX w. wymusiła zamknięcie wielu nierentownych zakładów. Jednocześnie były
to często zakłady charakteryzujące się dużą wodochłonnością. W przypadku gospodarstw domowych istotnym czynnikiem ograniczającym zużycie było powszechne
opomiarowanie poboru wody wodociągowej oraz znaczące podwyższenie jej ceny.
Dodatkowo, w analizowanym okresie w sposób istotny ograniczono marnotrawstwo
wody dzięki instalacji dobrej jakościowo aparatury czerpalnej oraz modernizacji
kanałów i urządzeń sanitarnych (Roman i in. 2001).
W latach 1998–2012 następowały niewielkie zmiany w procentowym udziale poszczególnych grup miast w zużyciu wody. W całym analizowanym okresie najwięcej
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wody zużywały miasta średnie (50–100 tys. mieszkańców). Udział tej grupy miast
w zużyciu wody przez wszystkie miasta Polskie zawierał się w przedziale od 46,8
(1998 rok) do ponad 53% (2010 rok) i wykazywał tendencje wzrostową w badanym
okresie. Dość znaczne (kilku procentowe) wahania w łącznym zużyciu wody dotyczyły grupy miast małych (10–25 tys. mieszkańców). Pozostałe grupy miast charakteryzował bardziej stabilny udział w całkowitym zużyciu wody (ryc. 3).
We wszystkich wyróżnionych grupach miast odnotowano zmniejszenie zużycia
wody w latach 1998–2012, a łączna jego wartość wyniosła 18%. Największy spadek
zużycia, ponad 40%, odnotowano w miastach o liczbie mieszkańców w przedziale
100–250 tys. Średnie roczne tempo zmniejszenia zużycia wody w tej grupie miast
wyniosło ponad 3,7%. Ponad 20% zmniejszenie zużycia wody nastąpiło w grupie
miast największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) i najmniejszych (poniżej 50
tys.). Miasta o liczbie mieszkańców z przedziału 250–500 tys. odnotowały najmniejszy spadek (4,6%). Procentowo dość nieznaczny spadek (11,6%) odnotowano
w grupie miast średnich (50–100 tys. mieszkańców). W wartościach bezwzględnych
spadek był w nich jednak największy. Wyniósł on ponad 312 hm3, czyli niemal 1/3
całkowitego spadku zużycia wody przez wszystkie miasta (tab. 1).
Tab. 1. Zmiana całkowitego zużycia wody w miastach o określonej liczbie ludności w latach
1998–2012
Miasta wg liczby
mieszkańców
M [tys.]
M > 500
250 < M ≤500
100 < M ≤ 250
50 < M ≤ 100
25 < M ≤ 50
10 < M ≤ 25
M ≤ 10
Razem

Zużycie wody
[hm3]
1998
715,48
405,44
508,17
2691,29
524,52
739,22
168,39
5752,51

2012
521,44
386,95
298,39
2378,37
415,97
569,62
132,91
4703,65

Dynamika
zmian

Średnie tempo
zmian
[%]

–27,12
–4,56
–41,28
–11,63
–20,69
–22,94
–21,07
–18,23

–2,23
–0,33
–3,73
–0,88
–1,64
–1,84
–1,68
–1,43

Zużycie wody w poszczególnych grupach miast charakteryzuje się nieco odmienną
strukturą. Dodatkowo w niektórych z nich uległa ona w ostatnich 15 latach istotnym
przekształceniom. Wynikały one przede wszystkim ze wspomnianych już przemian
społeczno-gospodarczych, jakie nastąpiły w Polsce od lat 90. XX w. Zużycie wody
z wodociągów dominuje we wszystkich grupach miast. W sposób najbardziej zdecydowany w miastach największych, gdzie stanowi ponad 75%. Jedynie w miastach
poniżej 10 tys. mieszkańców struktura konsumpcji wody jest istotna we wszystkich 3
wyróżnionych składowych. W pozostałych miastach jest ona zbliżona i wynosi po
około 60% (na sieci wodociągowe) i 35% (przemysł).
Znaczący spadek łącznego zużycia wody przez miasta jest niewątpliwie korzystny ze względów ekologicznych, ponieważ jednoczesnemu zmniejszeniu uległa objętość wytwarzanych ścieków. Jednak z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę,
zwłaszcza większych miast, zmiany te mogą stanowić istotny problem. Stale zmniejszające się zużycie wody powoduje trudności w prognozowaniu potrzeb zapotrzebowania na wodę, a co za tym idzie odprowadzania i unieszkodliwiania nieczystości.
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Ryc. 3. Udział miast w zużyciu wody w podziale na klasy wielkości

Dodać należy, że w ostatnich kilkunastu latach poczynione zostały olbrzymie inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zazwyczaj budowano ją
z myślą o utrzymaniu się zużycia wody na ówczesnym poziomie. W konsekwencji
w wielu przypadkach okazują się one obecnie za duże w stosunku do zapotrzebowania. Znaczący spadek konsumpcji wody spowodował dodatkowo wzrost kosztów
stałych w świadczeniu usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów jednostkowych i stawek opłat za te usługi.
Podsumowanie
Przeprowadzona analiza zużycia wody w polskich miastach w latach 1998–2012
wskazuje, że:
– od początku lat 90. XX w. łączne zużycie wody przez miasta Polskie zmniejszyło się o ponad 46% (z 8,8 do 4,7 hm3);
– średnie roczne tempo zmniejszenia zużycia wody w miastach w latach 1998–
2012 wyniosło ponad 1,4%. Największe zmiany nastąpiły w grupach miast liczących 100–250 tys. (41,3%) i ponad 500 tys. mieszkańców (27%);
– od 2008 roku obserwowana jest względna stabilizacja całkowitego zużycia
wody przez wszystkie miasta na poziomie około 4,7 tys. hm3;
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Ryc. 4. Struktura zużycia wody w poszczególnych grupach miast w latach 1998–2012

– do głównych czynników decydujących o spadku zużycia wody z wodociągów
miejskich zaliczono zamknięcie lub restrukturyzacje wielu zakładów przemysłowych w wyniku transformacji ustrojowej i wprowadzenie powszechnego
systemu opomiarowania zużycia wody (wodomierze). Na zmniejszenie zużycia wody przez gospodarstwa domowe w miastach znaczący wpływ miała zapewne również emigracja dużej liczby obywateli Polski (według GUS ok. 2
mln Polaków, głównie z miast) za granice po 2004 roku. Dodatkowo wiele
polskich miast znajduje się obecnie w fazie dezurbanizacji, charakteryzującej
się m.in. wyludnianiem obszarów miejskich na rzecz terenów wiejskich
i podmiejskich;
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– najwięcej wody (ponad 50%) zużywana jest przez miasta liczące 50–100 tys.
mieszkańców. Wynika to głównie z faktu występowania w ich obszarze wodochłonnego przemysłu;
– w miastach istnieje odmienna struktura zużycia wody. W największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) dominuje konsumpcja wody z sieci wodociągowej, głównie z powodu znaczącej liczby mieszkańców i silnie rozwiniętego
sektora usługowego. W miastach najmniejszych (poniżej 10 tys. mieszkańców) niewielkie zużycie wody w celach przemysłowych wynika z małej liczby i wielkości zakładów przemysłowych. Znaczący udział ma za to zużycie
wody w celach nawodnień (głównie trawników oraz warzyw i owoców na rynek lokalny);
– w poszczególnych miastach struktura zużycia wody może znacznie odbiegać
od wyznaczonej dla danej grupy (np. Police, Konin, Płock). Powodem tego
mogą być pojedyncze zakłady przemysłowe zużywające w celach produkcyjnych bardzo duże ilości wody (m.in. Elektrownia Konin, Zakłady Chemiczne
Police);
– tendencja spadkowa zużycia wody w polskich miastach zmusza do aktywnego
prognozowania potrzeb zapotrzebowania na wodę, a co za tym idzie odprowadzania oraz unieszkodliwiania nieczystości. Sytuacja ta wpływa na podniesienie kosztów jednostkowych, czego konsekwencją był wzrost stawek opłat
za te usługi.
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WTŁACZANEJ DO MIEJSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO
NA PRZYKŁADZIE TORUNIA – ANALIZA WSTĘPNA
SHORT-TERM DYNAMICS OF A PRESS-FIT TO THE MUNICIPAL WATER
SUPPLY SYSTEM ON THE EXAMPLE OF TORUŃ – A PRELIMINARY ANALYSIS
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Streszczenie: Opracowanie przygotowano na podstawie codziennych wartości dotyczących
objętości wody wtłaczanej (z wszystkich ujęć łącznie) do miejskiego systemu wodociągowego
w Toruniu (MSWT). Analizą objęto okres wiosenno-letni tj. od kwietnia do września 2012
roku. Stwierdzono, że objętość wody wtłaczanej do MSWT zmieniała się od 25 do 20 tys.
m3∙d–1. Zaobserwowano odmienne tendencje ilości wody wtłaczanej do MSWT: wzrostową od
kwietnia do początku czerwca i spadkową w czerwcu, po której nastąpił okres względnej
stabilizacji. W poszczególnych dniach tygodnia objętość wody wtłaczanej do MSWT była
najwyższa w soboty (średnio 5%), a najniższa w niedziele i święta (średnio 6%). Krótkookresowa zmienność objętości wody wtłaczanej do systemu wodociągowego spowodowana była
szeregiem różnorodnych czynników, które podzielono na przyrodnicze i społecznogospodarcze. Spośród nich do najważniejszych zaliczono: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, podlewanie ogrodów działkowych i zieleni miejskiej, wyjazdy wakacyjne
i urlopowe.
Słowa kluczowe: infrastruktura wodociągowa, woda wtłoczona, warunki meteorologiczne
Summary:This paper was prepared on the basis of the daily values of the amount of water
pumped from all sources combined into the municipal water system in Toruń (MWST). The
analysis included the spring-summer period, i.e. from April to September 2012. It was found
that the amount of water pumped into the MWST varied from 25,000 to 20,000 m3 per day.
Different trends of the amount of water pumped into the MWST were observed: growing from
April to early June and declining in late June, followed by a period of relative stability. In
terms of the particular days of the week, the amount of water pumped into the MWST was the
highest on Saturdays (approx. by 5%), and lowest on Sundays and public holidays (approx. by
6%). A short-term variability of water pumped into the MWST was caused by a number of
different factors, which can be divided into natural and socio-economic ones. Among them, the
most important include air temperature and precipitation as well as activities such as watering
gardens, allotments and urban greenery, and going away on holidays.
Key words: municipal water supply system, meteorological conditions
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Wstęp
Zużycie wody w Polsce od przełomu lat 80. i 90. XX w. wykazuje stałą tendencję
spadkową, wywołaną przez transformację społeczno-gospodarczą. Wprowadzenie
gospodarki wolnorynkowej, spowodowało zamknięcie bądź też ograniczenie produkcji w wielu zakładach przemysłowych, będących jednocześnie największymi konsumentami wody. Zmianie uległ również sposób naliczania opłat za zużytą wodę, poprzez powszechne jej opomiarowanie (wodomierze). Wpłynęło to w istotny sposób
na zmniejszenie zużycia wody przez indywidualne gospodarstwa domowe. Największy spadek konsumpcji wody ponad 32% nastąpił na obszarach miejskich, głównie
ze względu na silnie rozwinięty przemysł oraz czynniki demograficzne (ruchy ludnościowe związane z procesem dezurbanizacji). W ostatnich latach obserwowana jest
względna stabilizacja całkowitego zużycia wody przez wszystkie miasta w Polsce na
poziomie łącznie około 4,7 tys. hm3.
Oprócz wspomnianego ogólnokrajowego trendu spadkowego zużycia wody na
jego wielkość w poszczególnych systemach wodociągowych wpływa również szereg
czynników lokalnych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można (Hotloś 2013):
– wielkość miasta i pełniona funkcja (np. administracyjna, przemysłowa, uzdrowiskowa),
– standard wyposażenia sanitarnego mieszkań,
– tryb życia i pracy oraz nawyki mieszkańców, organizacja wypoczynku w sezonie urlopowym i dniach świątecznych,
– wysokość i zmiany ciśnienia wody w systemie wodociągowym,
– elemeny meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne).
Cel i obszar badań
W pracy przeprowadzono analizę sezonowej dynamiki zmian ilości wody wtłaczanej do miejskiego systemu wodociągowego w Toruniu (MSWT) oraz określono
wpływ najważniejszych czynników naturalnych i antropogenicznych determinujących jej wielkość. Badaniem objęto głównie półrocze wiosenno-letnie 2012 roku, ze
względu na różnorodność uwarunkowań modyfikujących objętość zużywanej wody.
Aktualnie Toruń zaopatrywany jest z czterech głównych ujęć wody: powierzchniowego na rzece Drwęca, infiltracyjnego z doliny Drwęcy w Jedwabnie oraz gruntowych w Małej Nieszawce i na Wrzosach II. Funkcjonuje również niewielkie ujęcie
gruntowe w dzielnicy Czerniewice.
Długość sieci wodociągowej w Toruniu wynosi obecnie 549,2 km i od początku
lat 90. XX w. wzrosła niemal 3-krotnie. Obecnie prawie wszyscy mieszkańcy miasta
podłączeni są do miejskiego systemu wodociągowego. Mimo znacznej rozbudowy
tej infrastruktury i wzrostu liczby indywidualnych odbiorców, od kilkunastu lat obserwowany jest trend spadkowy objętości zużywanej wody. Jej wielkość w roku
2012 wyniosła 10,8 mln m3, co stanowiło około 23% zużycia z 1990 roku (Piasecki
2014). Powodem tak dużego spadku są wspomniane na wstępie zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
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Toruń położony jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Jego charakterystyczną cechą jest ciepła zima, wczesna i sucha wiosna, krótkie lato oraz długa pogodna jesień (Galon 1984). Obszar charakteryzuje się jednymi z najniższych
sum opadów atmosferycznych w kraju, wynoszącymi średnio 522 mm na rok. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,9ºC. W styczniu jest ona zazwyczaj najniższa i wynosi średnio – 2,3ºC. Lipiec ze średnią temperaturą 18,0ºC, jest z reguły
najcieplejszym miesiącem w Toruniu (Woś 2010).
Metody badań
W pracy wykorzystano dane pochodzące z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Toruniu, dotyczące ilości wody wtłaczanej ze wszystkich źródeł do
systemu wodociągowego. Woda wtłoczona do systemu wodociągowego obejmuje
dostarczoną wszystkim odbiorcom i zużytą na potrzeby własne przedsiębiorstwa,
a także nieuniknione straty w sieci.
Analizując zmiany ilości wtłaczanej wody wzięto pod uwagę następujące elementy pogody: temperaturę powietrza, opad atmosferyczny i wilgotność powietrza. Mają
one, jak wynika z dotychczasowych badań w kraju i za granicą, najbardziej wymierny wpływ na pobór wody (Bogaczewicz 1975, Struckmeier 1977, Siwoń i Cieżak
1981, Neunteufel 2012, Hotloś i in 2012). Dane meteorologiczne pochodziły z posterunków zlokalizowanych w Toruniu i okolicy, należących do IMGW–PIB oraz Zintegrowanego Monitoringu Środowiska (UMK). Na ich podstawie dokonano analizy
zależności pomiędzy dobową wielkością wody wtłaczanej do MSWT, a wilgotnością
i temperaturą powietrza (średnią i maksymalną) oraz sumą opadów atmosferycznych.
Wyznaczono w tym celu równania regresji liniowej zarówno dla całego okresu wiosenno-letniego, jak i osobno dla każdego miesiąca. Uwzględniono przy tym podział
na dni robocze (od poniedziałku do piątku), soboty oraz niedziele i święta. W badaniu przyjęto poziom istotności na poziomie 0,01.
W opracowaniu uwzględniono również wpływ elementów antropogenicznych, do
których zaliczono: tryb życia i pracy, nawyki mieszkańców, wyjazdy w sezonie urlopowym, dni świąteczne, a także podlewanie użytków zielonych w tym ogródków
działkowych i trawników.
Wyniki
Objętość wody wtłaczanej do miejskiego systemu wodociągowego w Toruniu w
2012 roku ulegała dość znacznym sezonowym i dobowym zmianom. Średnia dobowa wielkość dla całego roku wyniosła 36 525 m3. W miesiącach jesienno-zimowych
(styczeń–marzec i październik–grudzień) było nieco niższa i wyniosła 36 139 m3 na
dobę. Dodatkowo w okresie tym wielkość wody wtłaczanej do systemu wodociągowego charakteryzowała się stosunkowo niewielką zmiennością, w granicach od 32
tys. do 42 tys. m3∙d–1 (z pominięciem okresów świątecznych). Powodem tego były
głównie warunki atmosferyczne, które wpłynęły ograniczająco na zapotrzebowanie
ze strony konsumentów (ryc. 1).
Znacznie większą zmiennością dobową ilości wody wtłaczanej charakteryzował
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się okres wiosenno-letni (kwiecień-wrzesień). Amplituda wahań w całym okresie
wyniosła 15 tys. m3∙d–1, a uwzględniając dni świąteczne 19 tys. m3∙d–1. W badanym
okresie wyraźnie zaznaczyły się podokresy z tendencją wzrostową, trwającą od
kwietnia do początku czerwca i spadkową w czerwcu, po którym nastąpiła względna
stabilizacja (za wyjątkiem pojedynczych odstępstw).
W 2012 roku wystąpiło kilka dni charakteryzujących się nagłym i dużym spadkiem wartości badanej zmiennej. Takie przypadki zaobserwowano w obu wyróżnionych podokresach. Związane były one z okresami świątecznym (np. Wielkanoc 8–9
kwietnia, Boże Narodzenie 25–26 grudnia). Co ciekawe, najniższą wartość dobową
(28,6 tys. m3) odnotowano 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych.

Ryc. 1. Dobowa objetość wody wtłaczanej do miejskiego systemu wodociągowego w Toruniu
na tle średnich dobowych wartości z dni roboczych i wolnych od pracy
1 – woda wtłaczana do MSWT, 2 – średnia dobowa objetość wody wtłaczanej do MSWT
w dni robocze, 3 – w soboty, 4 – w niedziele i święta

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono także istotne zmiany ilości wody wtłaczanej do MSWT, wynikające z tygodniowego rytmu pracy. W ciągu całego
roku największa objętość wody dostarczana była do systemu w soboty, przy czym
w okresie jesienno-zimowym dniem tym był piątek, a w okresie wiosenno-letnim
sobota. Przyczyną wystąpienia różnic jest zapewne fakt znacznego zużycia wody
w okresie wegetacyjnym, m.in. na podlewanie zieleni (w tym ogródków działkowych), trawników itp. Sobota dla większości mieszkańców jest dniem wolnym od
pracy, dzięki czemu wielu z nich (mając taką możliwość) spędza go podlewając i
pielęgnując przydomowe trawniki, roślinność w ogródkach. W dni robocze taka
forma rekreacji, a zarazem konsumpcji wody jest z oczywistych względów ograniczona. Interesująca wydaje się podwyższona wartość wody wtłaczanej do MSWT
w piątki, w półroczu zimowym. Możliwym wytłumaczeniem może być wzmożona
aktywność mieszkańców dotycząca konsumpcji wody wynikająca z prania odzieży
(nagromadzonej w ciągu tygodnia), sprzątaniem itp. Prawidłowości takiej nie dostrzeżono jednak w półroczu wiosenno-letnim, gdzie badane wartości zmiennej
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w piątki były przeciętnie najniższe wśród dni roboczych. Pewnym wyjaśnieniem
może być zmiana aktywności społecznej mieszkańców spowodowana wydłużeniem
okresu dostępności światła słonecznego i wzrostem temperatury. Skutkuje to zmianą
preferencji mieszkańców dotyczącą formy spędzania czasu wolnego w piątkowe
popołudnia. Mieszkańcy chętniej spędzają go na świeżym powietrzu, ze znajomymi
itp. przekładając obowiązki domowe na sobotnie poranki, bądź też inne dni tygodnia.
Aktualnie podjęto pracę dotyczącą weryfikacji powyższych spostrzeżeń w innych
miastach Polski.
Bez względu na porę roku najniższe wartości wody wtłaczanej do MSWT zaobserwowano w dni świąteczne i niedziele. W dniach tych większość przedsiębiorstw
jest zamknięta, co w decydujący sposób ogranicza zapotrzebowanie na wodę w mieście. Stwierdzono, że szczególnie silny spadek występuje w okresie dłuższej przerwy
świątecznej, bądź też w czasie tzw. „wydłużonego weekendu”. W tym czasie oprócz
braku funkcjonowania przedsiębiorstw następuje również spadek konsumpcji ze
strony odbiorców indywidualnych. Wynika on z wyjazdów mieszkańców poza obszar miasta w różnych celach (ryc. 2).
3

–1

Tab. 1. Średnie dobowe objętości wody [m ·d ] wtłaczanej do MSWT w poszczególne dni
tygodnia 2012 r.
Miesiące Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

I–XII
I–III, X–XII
IV–IX

36 664,8
36 422,0
37 186,1

36 850,4
36 688,5
37 279,0

36 655,1
36 431,7
37 220,8

36 910,3
38 745,0
36 329,1

37 468,0
37 120,7
37 815,3

36 605,9
36 097,8
37 038,4

Niedziela
i święta
35 081,2
33 378,0
35 122,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Ryc. 2. Zróżnicowanie objętości wody wtłoczonej do MSWT na tle dni wolnych od pracy
w kwietniu (A) i maju (B) 2012 roku
1 – dni wolne od pracy, 2 – woda wtłoczona

Oprócz wymienionych czynników związanych z trybem życia mieszkańców, na
wielkość popytu na wodę w MSWT wpływają również zmienne warunki naturalne.
Analiza zależności między objętością wody wtłoczonej do MSWT, a poszczególnymi parametrami meteorologicznymi w odniesieniu do całego okresu wiosenno-
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letniego wykazała jej brak za wyjątkiem wilgotności względnej powietrza. Uzysjano
współczynniki korelacji o ujemnej wartości: –0,63 w dni robocze, –0,62 w soboty
i jedynie –0,49 w niedziele i dni świąteczne. Ujemna wartość wskazuje na fakt
mniejszego zapotrzebowania na wodę w mieście wraz ze wzrostem wilgotności powietrza. Analizując związek między maksymalną i średnią temperaturą w lipcu i
sierpniu a średnią miesięczną objętością zużywanej wody uzyskano wysokie wartości
współczynnika korelacji (powyżej 0,7). Dotyczyło to zarówno dni roboczych jak i
sobót oraz niedziel i świąt. Nieco niższe wartości (0,6–0,7) korelacji dla maja i września.
Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między ilością wody wtłaczanej
do MSWT a sumą opadów atmosferycznych. Mimo to wpływ wspomnianej zmiennej
istnieje, choć jest on trudny do opisania za pomocą matematycznej zależności ze
względu na wielość współzależnych czynników. Wpływ opadów atmosferycznych na
wielkość zużywanej wody jest w znacznym stopniu opóźniony i wydłużony w czasie
(ryc. 4).

Ryc. 3. Związek między wilgotnością (A) i temperaturą powietrza (B)
a objętością wody wtłoczonej do MSWT

Wystąpienie znacznych wielkości opadów ogranicza konieczność podlewania
użytków zielonych, trawników czy ogródków działkowych przez kolejne kilka dni.
Niezwykle ważnym elementem są tu jednocześnie pozostałe parametry meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza, prędkość wiatru), które determinują
wielkość parowania. Tym samym elementy te decydują pośrednio o wpływie opadów
atmosferycznych na konsumpcję wody.
Uwagi i wnioski końcowe
Problem sezonowych i krótkookresowych zmian ilości wody wtłaczanej do
MSWT okazał się złożonym i interesującym zagadnieniem. Aktualnie tego rodzaju
analizy należą do rzadkości nie tylko w skali kraju. W pracy przygotowanej przez
Hotloś (2013) podjęto próbę oceny zmian ilości wody wtłaczanej do miejskiego
systemu wodociągowego we Wrocławiu, w której wykazano związek między poborem wody i temperaturą powietrza, a w mniejszym stopniu sumą opadów atmosferycznych. Zauważono w niej także, że dla każdego systemu wodociągowego tego
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typu analizy powinny być prowadzone oddzielnie ze względu na odmienną specyfikę
zależną m.in. od wielkości i charakteru miasta oraz zróżnicowanych warunków lokalnych.
Wyniki uzyskane dla MSWT pozwoliły udokumentować szereg czynników
wpływających na zużycie wody w miastach, jednocześnie nie wyczerpując ich
w pełni. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej,
a także ze względu na aspekt socjologiczny dotyczący zachowań społeczeństwa.

Ryc. 4. Objętość wody wtłoczonej do MSWT na tle sumy opadów atmosferycznych
w czerwcu (A) i lipcu (B) 2012 roku
1 – suma opadów atmosferycznych, 2 – woda wtłoczona

Woda jest najważniejszym z mediów umożliwiającym funkcjonowanie miast.
Jednak w ostatnich latach istotnemu podniesieniu uległy koszty związane z obsługą
systemu wodociągowego. Wynika to zarówno ze znacznych środków finansowych
poniesionych na inwestycje (rozbudowa i modernizacja) w badaną infrastrukturę jak
i wzrostem kosztów jednostkowych związanych ze spadkiem zużycia wody. W rezultacie opłaty za zużytą wodę stały się dla wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw istotnym składnikiem wydatków. Rozpoznanie uwarunkowań decydujących
o wielkości i zmienności zużycia wody w mieście może przyczynić się do lepszego
prognozowania zapotrzebowania na nią. Ponadto może stanowić podstawę do opracowania modelu usprawniającego funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych,
a tym samym zoptymalizować produkcję wody, a w efekcie obniżyć jej cenę dla
odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Niniejsza praca stanowi pierwszy
etap, niezbędny do opracowania tego rodzaju modelu.
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Streszczenie: Zachodzące zmiany klimatyczne oraz antropogeniczne przemiany pokrycia
terenu powodujące wzrost uszczelnienia zlewni przyczyniają się do zwiększenia się liczby
powodzi przyjmujących formę flash floods, tj. powodzi błyskawicznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w niekorzystnych skutkach ekonomicznych i społecznych. Celem artykułu jest
próba usystematyzowania i uogólnienia wiedzy na temat przyczyn i przebiegu powodzi błyskawicznych. Powódź błyskawiczna jest to nagłe zalanie terenu, charakteryzujące się krótkim
czasem trwania oraz lokalnym zasięgiem. Do głównych bezpośrednich przyczyn powodzi
błyskawicznych należą: deszcz nawalny, intensywne topnienie pokrywy śnieżnej lub lodu
lodowcowego, uszkodzenie lub zniszczenie zapory, grobli lub innej budowli piętrzącej, przerwanie wałów powodziowych, nagłe uwolnienie wód ze zbiornika wodnego lub podniesienie
się w nim stanu wody, podtopienie terenu. Powodzie błyskawiczne należą do najkrótszych
i najbardziej dynamicznych zdarzeń hydrologicznych. Czas koncentracji i czas trwania fali
wezbraniowej podczas powodzi błyskawicznej jest bardzo krótki. W wielu przypadkach powodziom tym towarzyszą intensywne ruchy masowe.
Słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, zmiany pokrycia terenu, zmiany klimatu, powodzie
miejskie
Summary: Climate change and land cover contribute to the increasing threat of flash floods.
They are the shortest and most dynamic hydrological events. Flood disaster is reflected in
various significant economic and social losses, especially in the urbanized areas. The main aim
of the paper is an attempt to systematize and generalize knowledge about the causes and dynamic of flash floods. The main direct causes of flash floods are very heavy localized rainfall,
intense melting of snow cover or glacier ice, damage or destruction of a dam, dike or other
structure in the riverbed, the break of flood embankments, the sudden release of water from the
lake (e.g. jőkulhalup), sudden increase of water level in lake (e.g. caused by landslide), flooding the area by collected rainwater on non-permeable area. Flash floods occurs mostly within 6
hours of a heavy rain event. Time of concentration and duration of the flash flood is very short
(varies from a few to several hours). Big rate of load sediment and intense mass movements
are accompanying to flash floods.
Key words: natural hazards, land cover changes, climate change, urban floods
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Wstęp
Jednym z wyjątkowych zdarzeń hydrologicznych w II poł. XX w. była powódź
błyskawiczna (flash floods) w dolinie rzeki Big Thompson, biorącej początek
w Górach Skalistych. Późnym popołudniem 31 lipca 1976 roku w Parku Narodowym
Rocky Mountain przebywało ok. 3,5 tys. turystów, gdy nad górną częścią zlewni
rozbudowała się potężna komórka burzowa, w której wznosiły się w górę ciepłe,
wilgotne masy powietrza, jakie nadciągnęły znad amerykańskich równin. W ciągu
4 godz. spadło ok. 300 mm deszczu, to jest prawie 75% sumy opadów, jakie są tam
notowane w ciągu całego roku. Natężenie przepływu wody o godz. 18 wynosiło
4 m3∙s–1, zaś 3 godziny później wzrosło do 1,1 tys. m3∙s–1. Fala o wysokości 9 m
przemieszczała się w dół doliny z prędkością 40 km∙h–1 zdzierając z podłoża materiał
skalny i niszcząc po drodze 418 domów, 400 samochodów oraz wiele obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Powódź spowodowała śmierć około 150 osób (Maddox
i in. 1978).
Najtragiczniejszym w skutki zdarzeniem hydrologicznym pod koniec XX w. było
zalanie Caraballeda (prowincja Vargas, Wenezuela), tj. rozległej równiny nadmorskiej rozpościerającej się na stożkach napływowych potoków spływających z gór
Cordillera de la Costa, w tym Rio San Julián (ryc. 1). Grudzień 1999 roku był tu
bardzo wilgotny. Już na początku miesiąca na Caraballeda spadło 200 mm deszczu,
który wywołał znaczne wezbranie. W ciągu trzech kolejnych dni (14–16) suma opadów osiągnęła 911 mm, tj. tyle, ile wynosi średnia wieloletnia ich suma roczna
w tym rejonie. Natężenie chwilowe opadu było ogromne, np. 16 grudnia wieczorem,
między godz. 18 i godz. 19 spadło 72 mm wody. Silne opady wystąpiły w strefie
chłodnego frontu atmosferycznego związanego z napływem bardzo wilgotnego powietrza znad Pacyfiku. Było to nietypowe zjawisko, bowiem pora deszczowa w tej
części Wenezueli przypada na okres od maja do października. Z doliny rzeki San
Julián wypływały ogromne objętości wody i materiału gruzowego. Energia tej mieszaniny była tak duża, iż zabudowa kilku miast (m.in. Cerro Grande i Carmen de
Uria) została „zmieciona” do morza. Powstała nowa sieć koryt epizodycznych
o charakterze erozyjnym, o głębokości kilku metrów. Doszło do uruchomienia lawin
błotno-gruzowych. Miejscami miasto zostało pokryte kilkumetrową warstwą osadów
o bardzo zróżnicowanej frakcji – od bardzo drobnej do kilkumetrowych bloków
skalnych. Do dziś straty w ludziach nie
są dokładnie znane, szacuje się je na
kilkadziesiąt tysięcy ofiar (Larsen i in.
2001). Zdarzenia o podobnym przebiegu wystąpiły także w Polsce. Przykładem jest wezbranie Miedzianki (dorzecze Nysy Łużyckiej) wypływającej
z Gór Izerskich i przepływającej przez
Bogatynię. Okresowe wezbrania powodują przybór wody w jej korycie do
Ryc. 1. Stożek Caraballeda u podnóża
wysokości 1,5 m. Jednak 7 sierpnia
Cordillera de la Costa, Wenezuela
2010 roku w ciągu 2 godzin spadło tu
(www.wikipedia.org)

215

140 mm deszczu, tj. ponad dwa razy więcej, niż wynosi średnia miesięczna suma
opadów w tym rejonie. Po około 2 godzinach został przekroczony stan ostrzegawczy,
w ciągu kolejnej godziny – alarmowy. Już w południe stan wody w Miedziance (Turoszów) osiągnął kulminację 568 cm (ryc. 2). Fala powodziowa zabrała dobytek
wielu osób, zniszczyła lub uszkodziła liczne budynki, w tym zabytkowe, wiele dróg
i mostów (www.umwelt.sachsen.de).

Ryc. 2. Hydrogram wezbrania Miedzianki (Turoszów) w sierpniu 2010 roku
tc – czas koncentracji (www.umwelt.sachsen.de, zmienione)

Choć opisane wyżej przykłady odnoszą się do kilku ostatnich dziesięcioleci, nie
oznacza to jednak, iż tak gwałtowne zdarzenia hydrologiczne nie występowały wcześniej (Soja i Partyka 2004). Trzeba jednak przyznać, iż coraz częściej dochodzi do
gwałtownych powodzi, nierzadko o ekstremalnych parametrach. Od czasu flash flood
w Big Thompson pojawiło się sporo opracowań – zwłaszcza w literaturze zagranicznej – opisujących pojedyncze powodzie (Georgakakos 1987, Schmittner i Giresse
1996, Carpentier i in. 1999, Pontrelli i in. 1999). W polskich opracowaniach naukowych, tematyka powodzi błyskawicznych pojawiła się nieco później i wielokrotnie
dotyczyła ona zagadnień geomorfologicznych, co wynika z uaktywnienia podczas
takich wezbrań intensywnych ruchów masowych (Ziętara 1998, Żychowski 1996,
2000, German 2000, Izmaiłow i in. 2004, Cebulak i in. 2008, Długosz i Gębica 2008,
Gorczyca i Krzemień 2008, Bryndal 2009, 2010, 2011, 2014, Bryndal i in. 2010a, b,
c, Bartnik i Jokiel 2012, Ostrowski i in. 2012).
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania i uogólnienia
wiedzy na temat przyczyn oraz przebiegu powodzi błyskawicznych na tle innych
zjawisk hydrologicznych.
Co to jest powódź błyskawiczna?
Powódź błyskawiczna (flash flood) jest to nagłe zalanie terenu, charakteryzujące
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się krótkim czasem trwania oraz lokalnym zasięgiem. Powódź błyskawiczna jest
zatem szczególnym przypadkiem powodzi. Przez powódź rozumie się „czasowe
pokrycie wodą terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych,
kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej” (Biedroń i
Walczykiewicz 2009). Natomiast wezbranie definiowane jest jako podniesienie stanu
wody w rzece w wyniku wzmożonego zasilania lub utrudnienia odpływu wody. Te
utrudnienia przejawiają się spiętrzeniem wody w korycie rzeki w wyniku zatorów
lodowego lub śryżowego, nagromadzenia pni i gałęzi drzew, bujnego rozwoju roślinności w korycie rzecznym lub wskutek naporu fal morskich (BajkiewiczGrabowska i Mikulski 1999, Bartnik i Jokiel 2012). Szerszy aspekt tego pojęcia
można znaleźć w innej definicji, w której wezbraniem nazywa się „wyraźne podniesienie się stanu wody w rzece lub w innym zbiorniku wody powierzchniowej, wywołane wzmożonym zasilaniem lub podpiętrzeniem spowodowanym utrudnieniem
w swobodnym odpływie” (Jokiel 2008). Wątpliwości odnośnie zakresu znaczeniowego i ilościowego fragmentu „wyraźne podniesienie” rozwiewa pojęcie „przepływ
graniczny”, którego wartość ustalana jest arbitralnie i ma charakter umowny (OzgaZielińska i Brzeziński 1997). Nie każda powódź jest powodzią błyskawiczną. Trudno
doszukać się w literaturze pojęcia „wezbranie błyskawiczne”, choć z logicznego
punktu widzenia mogłoby takie funkcjonować. Prawdopodobnie straty gospodarcze
i ludzkie spowodowane takimi wezbraniami powodują, iż zapisały się one w historii
zdarzeń hydrologicznych, jako powodzie błyskawiczne.
Według National Weather Service Weather Forecast Office NOAA, powódź błyskawiczna (flash flood) jest to wezbranie wywołane intensywnymi opadami deszczu,
często o charakterze burzowym, trwającym zwykle krócej niż 6 godzin. Może być
także ono spowodowane zatorem lodowym lub uszkodzeniem obiektu hydrotechnicznego i odznacza się szybkim czasem koncentracji (od kilku minut do kilku godzin) oraz dużą ilością transportowanego rumowiska (www.srh.noaa.gov). W definicji w „Encyclopaedia Britannica” dodano, iż flash flood obejmuje niewielkie, pojedyncze zlewnie (www.britannica.com). W „Resource Manual on Flash Flood Risk
Management”, powódź błyskawiczna jest definiowana jako powódź wywołana przez
oberwanie chmury, przerwanie sztucznej zapory lub zapory naturalnej, która powstała w wyniku osuwiska lub zatoru lodowego (Shrestha i in. 2008).
W polskiej literaturze można spotkać kilka określeń odpowiadających znaczeniowo flash flood. Są to: szybka powódź, gwałtowna powódź, nagła powódź, gwałtowne wezbranie. Bryndal (2011) stosuje określenie „gwałtowne wezbrania w małych zlewniach” i charakteryzuje je jako zjawiska ekstremalne, czyli takie, które
odbiegają od tzw. norm wieloletnich. Analizę nagłych powodzi przeprowadził
Ostrowski z zespołem (2012), podkreślając ich lokalny charakter. Według nich nagła
powódź lokalna (Flash Flood = FF) jest to nagłe zalanie lub/i podtopienie terenu
w wyniku wystąpienia silnego (co najmniej 30 mm), krótkotrwałego (trwającego od
kilkunastu minut do 12 godzin) opadu deszczu o dużej wydajności (objętości, warstwy wody) na stosunkowo niedużym fragmencie naturalnej lub zurbanizowanej
zlewni (nawet bez udziału cieku wodnego). Obszar (zespół zlewni), na którym często
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lub bardzo często występują nagłe powodzie lokalne, autorzy nazywają regionem
powodziowym. Na uwagę zasługuje tutaj uwzględnienie w definicji nie tylko zalania
terenu wodą rzeczną, ale również zjawisko podtopienia i jego skutki oraz zwrócenie
szczególnej uwagi na obszar miejski. Zatem powódź nagła niekoniecznie musi być
związana z rzeką i wystąpieniem wody z jej koryta, bowiem może również przejawiać się podtopieniami wywołanymi nagromadzeniem wody deszczowej. Jeśli występuje ono na terenie miasta, powódź taką określa się jako „powódź miejska” –
urban floods.
Analizując znaczenie poszczególnych terminów wydaje się, iż żaden z nich nie
oddaje w pełni dwóch najistotniejszych cech tego zjawiska, tj. nagłego pojawiania się
i krótkiego czasu trwania. Dość trafnym polskim flash flood jest „szybka powódź”,
tak, jak to ujęli Madej i in. (2009). Charakter zjawiska oddaje także termin „powódź
błyskawiczna”, będący najwierniejszym – pod względem językowym – odpowiednikiem flash flood.
Powodzie błyskawiczne należą do najkrótszych dynamicznych zdarzeń hydrologicznych o bardzo lokalnym zasięgu (ryc. 3). Do niedawna wymykały się one obserwacjom hydrologicznym z racji ich bardzo krótkotrwałego czasu trwania (między
terminami obserwacji stanów wody). Pełny rejestr ich przebiegu stał się możliwy
dopiero po wprowadzeniu obserwacji ciągłych.

Ryc. 3. „Czasoprzestrzeń” zdarzeń hydroklimatycznych
(Hirschboeck 1988, za Bartnik i Jokiel 2012)

Jakie są przyczyny powodzi błyskawicznych?
Zestawienie wezbrań i powodzi podają Bartnik i Jokiel (2012), wyróżniając: (1)
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wywołane zwiększonym zasilaniem, (2) związane z piętrzeniem wody oraz (3) będące skutkiem awarii i urządzeń hydrotechnicznych. Podział ten można rozszerzyć
i wyróżnić wezbrania (4) spowodowane nagłym uwolnieniem wód zretencjonowanych w jeziorze. Na przykład może ono nastąpić wskutek udrożnienia odpływu wód
z jeziora zaporowego powstałego w wyniku zatamowania wód spływem błotnogruzowym lub uwolnieniem wód z jeziora lodowcowego. Ta sytuacja zdarza się
często na Islandii, gdzie Jez. Grimsvőtn tworzy się w kalderze wulkanicznej pod
czapą lodową Vatnajőkul. Po udrożnieniu szczelin woda z tego jeziora wypływa
nagle powodując krótkotrwałą powódź jőkulhlaup zalewając przedpole czapy lodowej. Gwałtowne wypłynięcie wody z jeziora może także nastąpić z powodu wypełnienia misy jeziornej materiałem pochodzącym z ruchów masowych, np. z osuwisk,
co było przyczyną powodzi błyskawicznej poniżej zapory Vajont w dorzeczu Piavy
(Włochy, 9 października 1963 roku).
Biorąc pod uwagę charakter procesu można stwierdzić, iż do powodzi dochodzi
wskutek: (1) wezbrań rzecznych, (2) podtopień, (3) nagłego wzrostu stanu wody
w zbiorniku wodnym (naturalnym lub sztucznym), (4) nagłego wypływu wody
z misy zbiornika wodnego (ryc. 4).
Do wezbrań rzecznych należą wezbrania: opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe, antropogeniczne i mieszane. Powódź może być wywołana więcej niż jednym
czynnikiem (tab. 1).

Ryc. 4. Przyczyny bezpośrednie wywołujące powódź błyskawiczną oraz czynniki im sprzyjające

Do wezbrań opadowych należą wezbrania z deszczów nawalnych i wezbrania
z deszczów rozlewnych. Coraz częściej spotykane i stosowane nawet w literaturze
naukowej określenia „wezbrania rozlewne” i „wezbrania nawalne” nie wydają się
być właściwe, bowiem terminy „rozlewne” i „nawalne” odnoszą się do charakterystyki opadów, nie zaś do przepływu wody w rzece. Wezbrania roztopowe powstają
w wyniku topnienia śniegu lub lodu. Z piętrzeniem wody w rzece wiążą się wezbrania zatorowe, powodowane zablokowaniem rzeki śryżem, krą lub lodem dennym
oraz wezbrania sztormowe.
W Polsce, wezbrania opadowe występują głównie w porze wiosenno-letniej, na-
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tomiast zatorowe i roztopowe koncentrują się głównie w porach zimowej i wiosennej
(Mikulski 1998, Dynowska 1999). Wezbrania sztormowe mają miejsce głównie zimą
i są wywołane silnymi wiatrami wiejącymi od morza w kierunku lądu, wywołującymi spiętrzenie wody w ujściowych odcinkach rzek. Wezbrania antropogeniczne są
głównie skutkiem awarii urządzeń hydrotechnicznych. Bardzo często pojedyncze
wezbranie ma charakter poligenetyczny, bowiem jest wywołane przez więcej niż
jedną przyczynę, np. sztormem i opadami deszczu (wezbranie sztormowo-opadowe).
Wyjątkowo duże wezbrania mogą sprzyjać katastrofom synergicznym, występującym wówczas, gdy skutki powodzi o genezie naturalnej nakładają się na katastrofę
antropogeniczną lub odwrotnie (Bartnik i Jokiel 2012).
Tab. 1. Genetyczne typy powodzi i możliwość wystąpienia powodzi błyskawicznej (MWPB)
Genetyczny typ powodzi
z deszczów rozlewnych
opadowe
P
z deszczów nawalnych
z topnienia śniegu
roztopowe
O
z topnienia lodu lodowcowego
spowodowane zatorem lodowym
W wezbrania zatorowe
spowodowane zatorem śryżowym
rzeczne
spowodowane innym zatorem (np. drzewa, tama bobrowa)
O
sztorm, tsunami (w ujściowych odcinkach rzek)
spowodowane uszkodzeniem zapory
D
antropogeniczne
spowodowane przerwaniem wałów przeciwpowodziowych
Z
poligenetyczne
spowodowane więcej niż jednym czynnikiem
podtopienie
terenu
I
nagły wzrost stanu wody w zbiorniku wodnym (np. wskutek spływu błotno-gruzowego)
E szybki wypływ wody ze zbiornika wodnego (np. spływ jeziora lodowcowego)
mieszane (poligenetyczne)

MWPW
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Niektóre powodzie błyskawiczne mają charakter poligenetyczny. Na przykład intensywnemu topnieniu lodowców lub pokrywy śnieżnej sprzyjają opady deszczu
i znaczenie tych czynników w odniesieniu do wywołania powodzi błyskawicznej
można taktować jako równorzędne.
Jaki jest przebieg powodzi błyskawicznych?
Oprócz opadu, na przebieg i wielkość wezbrania wpływają cechy fizjograficzne
zlewni, takie jak: rzeźba, gleby, kształt zlewni, sieć hydrograficzna, pokrycie terenu
i sieć dróg (Dobija i Dynowska 1975, Soczyńska 1997, Bryndal i in. 2010, Bryndal
2011). W wyniku bardzo wydajnego opadu następuje gwałtowny spływ wody po
zboczach, zaczynają funkcjonować koryta epizodyczne i okresowe (Ilverson 1997,
Ciupa 2009). Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu powodzi błyskawicznej są (ryc.
4): owalny kształt zlewni, duże spadki terenu i koryt rzecznych, gęste rozczłonkowanie zlewni dolinami, koncentryczny układ sieci rzecznej, duża gęstość dróg, słaba
przepuszczalność pokryw i gleb, znaczne „uszczelnienie” zlewni na obszarach zurbanizowanych, duże uwilgotnienie zlewni przed wystąpieniem powodzi, podatność
gruntu na ruchy masowe, aktywność sejsmiczna lub wulkaniczna obszaru.
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Jeśli w obrębie zlewni występuje kilka czynników sprzyjających wystąpieniu
powodzi błyskawicznej, zwykle jej przebieg jest jeszcze gwałtowniejszy (zdarza się
jednak, iż nawet wówczas, gdy jeden czynnik jest dominującym, zdarzenie takie jest
nie mniej intensywne). Przykładem powodzi błyskawicznej, której skutki wzmogły
się wskutek silnego uwilgotnienia podłoża wywołanego wcześniejszymi opadami
deszczu, jest zdarzenie w zlewni Rapid Creek (południowo-zachodnia Dakota, 9–10
czerwca 1972 roku). Na obszar nasiąkniętej wodą zlewni spadło w ciągu sześciu
godzin 380 mm deszczu (Nair i in. 1997). Natężenie przepływu Rapid Creek wzrosło
w ciągu kilku godzin ponad tysiąckrotnie i wyniosło 1 415 m3∙s–1. Powódź ta była
o wiele tragiczniejsza w skutkach niż w Big Thompson, bowiem pochłonęła aż 238
ofiar i spowodowała zniszczenie 1 335 domów i ok. 5 tys. samochodów.
Ekstremalne rozmiary przybrała powódź błyskawiczna wywołana tsunami w Zatoce Lituya (Alaska). Latem 1958 roku trzęsienie ziemi o sile 7,9 stopnia w skali
Richtera uaktywniło rozległe osuwisko na wybrzeżu zatoki. Materiał skalny o objętości ok. 30 mln m3, rozmiarach ok. 1000x700 m i masie 90 mln ton zsunął się do zatoki wywołując tsunami i niszcząc naprzeciwległy brzeg zatoki do wysokości 524 m.
Wysokość fali, jaka przetoczyła się przez zatokę niszcząc strefę przybrzeżną oceniana jest na 15–23 m (www.drgeorgepc.com).
Przykładem powodzi błyskawicznej ukazującej znaczenie dużej gęstości sieci
dróg polnych jest zarejestrowana 18 maja 1996 roku powódź w dorzeczu Prądnika
(Sułoszowa). Na tym wylesionym, zajętym pod uprawy roślin okopowych obszarze,
gdzie gęstość dróg polnych wynosi 20 km∙km–2 zarejestrowano rekordowy odpływ
jednostkowy – 37 m3∙s–1∙km–2 (Niedbała i Soja 1998, Soja i Partyka 2004).
Uszczelnienie zlewni na obszarach zurbanizowanych stało się w ostatnich dziesięcioleciach najpoważniejszym czynnikiem sprzyjającym powodziom błyskawicznym. Zmiany transformacji opadu w odpływ wskutek wzrostu stopnia urbanizacji
przejawiają się skróceniem czasu koncentracji fali wezbraniowej i czasu trwania
wezbrania oraz wzrostem przepływu kulminacyjnego (ryc. 5).

Ryc. 5. Fale wezbraniowe w zlewni przed i po zurbanizowaniu
(Walling 1975, za Chełmicki 2001)
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Na obszarach zurbanizowanych o znacznym stopniu uszczelnienia, odpływ zwiększa
się od 2 do 6 razy w stosunku do terenów o pokryciu naturalnym (Madej 2009, za
Ostrowski i in. 2012). Na przykład w zlewni Bystrzycy o stopniu urbanizacji wynoszącym 41%, udział wód pochodzących ze spływu powierzchniowego z obszaru
Lublina przejętego przez kanały burzowe wynosi 30% wody opadowej (Michalczyk
i in. 2012).
Brak możliwości infiltracji wód opadowych na terenach zabudowanych generuje
spływ powierzchniowy dużej objętości wód opadowych, co niejednokrotnie przyczynia się do podtapiania ulic, piwnic i innych obiektów i czyni niebezpiecznymi takie
obiekty, jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra. Na podtopienia są szczególnie
narażone obszary, na których nie ma kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,
choć podtopienia zdarzają się również tam, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna o niewystarczającej przepustowości. Do podtopień dochodzi wtedy, gdy natężenie deszczu
przekracza natężenie opadu miarodajnego, według którego projektowana jest sieć
kanalizacyjna.
Powodziom błyskawicznym – zwłaszcza na obszarach miast – sprzyja większość
antropogenicznych zmian sieci rzecznej, a zwłaszcza zasypywanie, prostowanie,
obudowa, zasklepianie oraz zmiana położenia koryt rzecznych. Jest to zauważalne
nawet w stosunkowo małych miastach, o czym świadczy m.in.
powódź błyskawiczna w Makowie
Podhalańskim (Beskidy Makowski), leżącym w zlewni Księżego
Potoku, którego koryto zostało
wiele lat temu przesunięte i ujęte
w utwardzony żłób (informacja
ustna – Paweł Franczak). Latem
24 lipca 2001 roku spadło 94,0
mm opadu, co przyczyniło się do
uwilgotnienia zlewni. Gdy w koFot. 1. Powódź błyskawiczna w Makowie Podhalańlejnym dniu suma dobowa opadu
skim 25 lipca 2001r. wywołana przez wezbranie
wyniosła 190,8 mm, ulice miasta
Księżego Potoku (P. Franczak)
zamieniły się w rwące potoki,
które niosły fragmenty betonowych dróg i chodników (fot. 1). Materiał ten wypełnił
żłób, zaś główny nurt Księżego Potoku zaczął płynąć starym szlakiem. Powrót Księżego Potoku do dawnego nurtu zajętego przez lata przez jedną z głównych ulic miasta, objawił niejako siłę „pamięci” systemu hydrograficznego.
Przebieg powodzi błyskawicznej w znacznej mierze uzależniony od pola opadu.
Najbardziej narażonymi na powodzie błyskawiczne – poza terenami zurbanizowanymi – są obszary górskie, zwykle zlewnie najwyższego rzędu (I–III). Najniebezpieczniejsze wezbrania błyskawiczne występują w przypadku opadu nawalnego
obejmującego całą powierzchnię zlewni (powódź autochtoniczna). Jeśli gwałtowny
opad burzowy występuje nad górną częścią zlewni, przemieszczająca się w dół fala
wezbraniowa docierając na obszar zagospodarowany, nie objęty opadem, staje się
powodzią allochtoniczną i zwykle ulega spłaszczeniu (ryc. 6). Górna część zlewni,
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w której wezbranie kształtuje się, w warunkach górskich i pogórskich jest zwykle
porośnięta lasem, który łagodzi gwałtowność wezbrań. Jeśli jednak pojemność wodna gleb leśnych zostanie wypełniona, rola lasu w ograniczeniu wielkości wezbrania
znacznie spada. W Karpatach zdarza się to po opadach wynoszących około 150 mm
(Soja i Partyka 2004).

Ryc. 6. Hipotetyczne kształty fal wezbraniowych powstałych w wyniku opadu
w górnej części zlewni (A) oraz w całej zlewni (B)

Czy liczba powodzi błyskawicznych będzie wzrastać?

1951-2000

1901-1950

1851-1900

1801-1850

1751-1800

1701-1750

1651-1700

1601-1650

1551-1600

1501-1550

1451-1500

1401-1450

1351-1400

liczba zdarzeń

Większość statystyk potwierdza, iż liczba powodzi błyskawicznych rośnie. Trudno jednak dać jednoznaczną odpowiedź, czy jest to wynik wzrostu częstości występowania gwałtownych wezbrań,
25
czy też zagospodarowania terenu
1
2
20
na obszarach zagrożonych powodzią. Prawdopodobnie jest to
15
efekt obu czynników. Zapewne
10
jednak, gdyby pewne obszary,
których cechy fizjograficzne
5
sprzyjają powodzi nie zostały
0
zabudowane, nie wystąpiłaby
powódź, lecz wezbranie. Do
bardzo znacznego wzrostu liczby
powodzi błyskawicznych doszło
w Barcelonie, gdzie w II poł. XX
Ryc. 7. Liczba powodzi błyskawicznych (linia
w. zdominowały one nieomal
czerwona) , katastroficznych i nadzwyczajnych
wszystkie niebezpieczne wezbraw Barcelonie w latach 1351–2000
(Barrera i in. 2006, zmienione)
nia (ryc. 7). Za główny powód
uznaje się zabudowę hydrotechniczną rzek w mieście (Barrera i in. 2006). W Polsce, latach 1971–2000 zaznacza się
bardzo wyraźna tendencja wzrostu zarówno liczby zjawisk powodzi błyskawicznych,
jak również liczby miejsc ich wystąpienia. W latach 70. XX w. występowały one
średnio w 22 miejscach na rok, natomiast w pierwszej dekadzie XXI w. – już prawie

223

w 100 miejscach (tab. 2).
Większość powodzi błyskawicznych
Tab. 2. Liczba zjawisk powodzi błyskawiczjest uwarunkowana przede wszystkim
nych oraz liczba miejsc wystąpień w Polsce
krótkimi opadami o dużej wydajności.
w poszczególnych dekadach okresu 1971–
Analiza liczby dni z opadem dobowym
2010 (Lorenc i in. 2012)
≥ 10 mm w Polsce w latach 1971–2002
wykazała wzrost liczby takich dni do 10
Liczba
Okres
zjawisk
miejsc wystąpienia
dni na dekadę. Liczba dni z opadem ≥ 20
1971–1980
121
216
mm wzrasta prawie w całym kraju w
1981–1990
249
400
tempie 4 dni na dekadę, natomiast liczba
1991–2000
397
504
dni z opadem ≥ 30 mm – ponad 3 dni na
2001–2010
554
984
1971–2010
1321
2104
dekadę (z wyjątkiem wybrzeża i północno-wschodnich krańców Polski).
Rośnie także w tempie 2 dni na dekadę liczba dni z opadem ≥ 50 mm – zwłaszcza
w południowej i środkowej Polsce oraz miejscami na północy kraju. Tendencje te
utrzymują się i nawet nasilają w pierwszej dekadzie XXI w. (Lorenc i in. 2012). Jeśli
znajdą one kontynuację w najbliższych latach, można spodziewać się wzrostu liczby
powodzi błyskawicznych.
Człowiek także ma wpływ (pośredni) na przebieg powodzi błyskawicznych. Postępujące zmiany pokrycia terenu przejawiające się coraz większą urbanizacją zmierzają do zwiększania uszczelnienia zlewni, co powoduje niekorzystne zmiany parametrów powodzi, głównie czasu koncentracji i przepływu kulminacyjnego.
Podsumowanie i wnioski
Powódź błyskawiczna (flash flood) jest to nagłe zalanie terenu, charakteryzujące
się krótkim czasem trwania oraz lokalnym zasięgiem. Przyczynami, które bezpośrednio wpływają na formowanie się powodzi błyskawicznych są: opad nawalny (trwający zwykle krócej niż 6 godzin), intensywne topnienie pokrywy śnieżnej lub lodu
lodowcowego, uszkodzenie lub zniszczenie budowli hydrotechnicznej, przerwanie
wałów powodziowych, nagłe uwolnienie wód ze zbiornika wodnego lub nagły
wzrost w nim stanu wody, podtopienie terenu.
Powódź błyskawiczna może być także wywołana kilkoma przyczynami. W miastach powodzie błyskawiczne powstają zwykle wskutek wezbrania rzecznego oraz
podtopienia terenu (powodzie miejskie – urban floods), do czego przyczyniają się
ograniczone możliwości infiltracji wody oraz niewłaściwe wymiarowanie sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostałym obszarze powodzie błyskawiczne występuje zwykle w zlewniach najwyższego rzędu. Najniebezpieczniejszymi są zdarzenia generowane opadem występującym nad całą powierzchnią zlewni (wezbrania autochtoniczne). Do czynników fizjograficznych sprzyjających formowaniu się powodzi
błyskawicznych są owalny kształt zlewni, duże spadki terenu i koryt rzecznych, koncentryczny układ sieci rzecznej, duże rozdolinienie, duża gęstość dróg, słaba przepuszczalność podłoża, znaczne uszczelnienie zlewni i znaczne uwilgotnienie zlewni
przed wystąpieniem powodzi, podatność pokryw na ruchy masowe, aktywność sejsmiczna i wulkaniczna obszaru.

224

Powodzie błyskawiczne należą do najkrótszych dynamicznych zdarzeń hydrologicznych, toteż są jednymi z najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych. Szkody
bezpośrednie (m.in. zniszczenia dobytku, uszkodzenia budynków, zalanie upraw)
oraz pośrednie (m.in. utrata zdrowia) z nimi związane są bardzo wysokie. Wzrost
zagrożenia tymi powodziami następuje w dużej mierze wskutek niewłaściwego zagospodarowania zlewni, coraz większego uszczelnienia zlewni, złego wymiarowania
sieci kanalizacji deszczowej i jej użytkowania na obszarach miejskich a także braku
systemu ostrzegania ludności zamieszkującej tereny narażone na powódź.
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ŹRÓDŁA WODY PITNEJ DLA KIELC – W PRZESZŁOŚCI I OBECNIE
THE SOURCES OF DRINKING WATER FOR THE CITY OF KIELCE
PAST AND PRESENT
Jan Prażak
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Zgoda 21, 25-349 Kielce; jan.prazak@pgi.gov.pl
Streszczenie: Źródła wody pitnej dla Kielc stanowią trzy główne zbiorniki wód podziemnych
(GZWP): dolnotriasowy GZWP 414 Zagnańsk oraz środkowo- i górnodewońskie GZWP 417
Kielce i GZWP 418 Gałęzice Bolechowice-Borków. W obecnych granicach administracyjnych
miasta położone jest największe ujęcie komunalne Kielce-Białogon ujmujące wodę z wapieni
GZWP 417 i ujęcie Dyminy ujmujące wodę z wapieni i dolomitów GZWP 418. Na północ od
Kielc, w sąsiedniej gminie Zagnańsk znajduje się natomiast drugie co do wielkości ujęcie
Zagnańsk, którego studnie ujmują wodę z piaskowców i mułowców triasu i permu GZWP 414.
Na terenie miasta znajduje się jeszcze kilka studni komunalnych ujmujących wodę z wapieni
i dolomitów dewonu środkowego i górnego. Łączne zasoby eksploatacyjne komunalnych ujęć
wód podziemnych wynoszą 2 630 m3∙h–1. Obecny pobór wody kształtuje się w ilości około
1 500 m3∙h–1, a rezerwa jest rzędu 959 m3∙h–1. Jakość wody z eksploatowanych ujęć jest dobra
i nie wymaga ona uzdatniania, a zagrażające jej ogniska zanieczyszczeń są na bieżąco monitorowane i likwidowane. Rezerwowe źródło wody dla miasta stanowi położony na południu
GZWP 418. Jest to rejon o dużych zasobach wód podziemnych, w tym możliwych do gospodarczego wykorzystania wód pochodzących z odwadnianych na tym terenie kamieniołomów
wapieni i dolomitów.
Słowa kluczowe: wody podziemne, zasoby, Kielce
Summary: The sources of drinking water for the city of Kielce include three Major Groundwater Basins (MGWB): the Lower Triassic MGWB 414 Zagnańsk, and the Middle and Upper
Devonian basins of MGWB 417 Kielce and MGWB 418 Gałęzice Bolechowice – Borek. In
the current administrative boundaries of Kielce, there is the largest municipal groundwater
intake of Kielce Białogon, abstracting water from limestones of MGWB 417, and the Dyminy
intake extracting water from limestones and dolomites of MGWB 418. To the north of Kielce,
in the neighbouring municipality of Zagnańsk, there is the second largest groundwater intake
of Zagnańsk, whose wells capture water from Triassic and Permian sandstones and mudstones
of MGWB 414. Within the city there are a few municipal wells abstracting water from Middle
and Upper Devonian limestones and dolomites. The total amounts of extractable resources of
the municipal groundwater intakes are 2,630 m3∙h–1. The current water consumption is about
1,500 m3∙h–1and the reserves are approximately 959 m3∙h–1. The water from the exploited wells
is of good quality and does not require treatment. Possible outbreaks of pollutants are constantly monitored and eliminated.The spare source of water for the city is MGWB 418 located to
the south. This is an area of considerable groundwater resources, including water from drained
limestone and dolomite quarries, possible for economic use.
Key words: groundwater resources, Kielce
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Wprowadzenie
Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego prawa miejskie otrzymały dopiero
w 1359 roku, lecz według legendy początki osadnictwa na tym terenie sięgają XI w.
Miasto liczy obecnie około 200 tys. mieszkańców i obejmuje powierzchnię
109,45 km2. Niegdyś był to znaczący ośrodek przemysłu metalowego. Po przemianach ustrojowych w 1990 roku rola przemysłu uległa znacznemu zmniejszeniu,
a rozwój miasta ukierunkowany jest na centrum administracyjne, handlowe (targi)
i turystykę, w tym geoturystykę. Po 1990 roku zaczęła się zmniejszać także liczba
jego mieszkańców. Od pierwszych początków osadnictwa zaopatrzenie w wodę było
jednym z czynników warunkujących istnienie i rozwój miasta. Według legendy,
która wiąże powstanie Kielc z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego nawet osadnictwo na tym terenie rozpoczęło się od „wody” (Guldon i Massalski 2000).
Źródła wody dla Kielc do początku XX wieku
Do końca lat 20. XX w. mieszkańcy miasta zaopatrywali się w wodę wyłącznie
ze studni kopanych, a rolę sieci kanalizacyjnej spełniały uliczne rynsztoki, zbiorniki
kloaczne i doły chłonne. Odbiornikiem płynących ulicami ścieków była rzeka Silnica. Na podwórzach obok studni kopanych znajdowały się stajnie, chlewiki i kloaki
(fot. 1). Stan sanitarny miasta był przerażający, co skutkowało częstymi epidemiami
chorób zakaźnych. Na przełomie XIX i XX w. w Przewodniku po Królestwie Polskim Aleksander Janowski pisał:
„Z pomiędzy paruset studzien
kieleckich większość posiada wodę
podskórną, przejętą składnikami
organicznymi szkodliwymi dla
zdrowia. (...). Woda z pary źródeł
podmiejskich spływa do Silnicy,
dokąd też spływają wszystkie ścieki, nieczystości, zarażając powietrze”. Władze miasta zdawały
sobie sprawę, że dla poprawy
stanu zdrowotnego ludności niezbędna jest budowa wodociągu
Fot. 1. Zachowany pompokryt studni kopanej na
z czystą wodą i kanalizacja terepodwórzu kamienicy przy ul. Słowackiego
nów miasta, lecz wciąż brakowało
(Jan Prażak)
na nie odpowiednich środków
finansowych. Pierwsze starania o budowę wodociągu podjął w 1539 roku biskup
krakowski Piotr Tomicki. Polecił on benedyktynowi Andrzejowi ze Świętej Katarzyny wybudowanie w Kielcach wodociągu. Był to okres tzw. „Złotego Wieku”. Wodę
miano ująć z naturalnych źródeł i doprowadzić do miasta dębowymi rurami. Biskup
w niedługim czasie zmarł i zamiar ten nie został zrealizowany (Pazdur 1971).
W 1875 roku Wincenty Kosiński, geolog i nauczyciel gimnazjum kieleckiego
wskazał trzy źródła czystej wody dla Kielc: ujęcie wód gruntowych z głębokiego
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odwiertu, doprowadzenie wody z naturalnych źródeł w Zagnańsku lub ujęcie wody
z rzeki Lubrzanki. Skończyło się to jednak tylko na propozycji. Do sprawy powrócono 23 lata później w 1898 roku Staraniem ówczesnego Prezydenta Kielc Władysława
Grabińskiego powstał projekt wodociągu. Badania geologiczne dla ustalenia miejsc
poboru wody wykonała firma warszawska Arnolda Bronikowskiego. Nie doszło
jednak do podpisania umowy i brak jest danych o wynikach poszukiwań. Podejmowane przed I Wojną Światową kolejne inicjatywy w tej sprawie również kończyły się
na etapie negocjacji z firmami budującymi wodociągi. Przyczyną był brak własnych
środków finansowych miasta i trudności w pozyskaniu dofinansowania z carskich
środków państwowych (Skrzypek 1880, Pazdur 1971).
Kolejne starania o budowę wodociągu podjęto po II wojnie światowej. W 1926
roku amerykańskie towarzystwo Ulen and Company udzieliło Miastu Kielce pożyczkę 500 tys. dolarów na budowę wodociągu i kanalizacji (spłata w ciągu 10 lat). Możliwe źródła wody wytypowała grupa ekspertów firmy Ulen and Company: Gregory,
Geypel, Rychter, Jachimowicz i profesor Jan Lewiński. Rozważano ujęcie wody
z naturalnych źródeł szczelinowo-krasowych u podnóża Góry Stokowej w Białogonie, ujęcie wody z osadów czwartorzędowych w dolinie rzeki Sufraganiec i obszar
w dolinie rzeki Silnicy w dzielnicy Pakosz, gdzie z odwierconej studni uzyskano
wodę w ilości 60 m3∙h–1 (ryc. 1).
Na swoich rzeczoznawców Rada
Miejska powołała: inż. Jerzego
Radziszewskiego i prof. Jana
Czarnockiego, ówczesnego Dyrektora Państwowego Instytutu
Geologicznego. Ostatecznie zdecydowano się na ujęcie wody
z naturalnych źródeł w Białogonie, z tzw. „Siedmiu Źródeł”.
W 1929 roku oddano do eksploatacji wodociąg i kanalizację,
a nieco później także i oczyszczalnię ścieków (Pazdur 1971,
Skrzypek 1990, Szczepański
1999). W 1939 r., tuż przed II
wojną światową, po dziesięciu
Ryc. 1. Źródła wody dla Kielc
latach pracy ujęcia pobór wody
rozpatrywane
przez Spółkę Ulen and Company
wynosił około 90 m3∙h–1 (Szczepański 1999). Podczas II wojny światowej Niemcy zlecili opracowanie projektu prac
geologicznych mających na celu poszukiwania źródeł wody podziemnej w Białogonie, w sąsiedztwie funkcjonującego już ujęcia "Siedem Źródeł" (Szczepański 1999).
Ujęcie to było nadal eksploatowane do 1974 r., kiedy to naturalne źródło zostało
osuszone przez studnie głębinowe nowego ujęcia wody podziemnej w tzw. Dolinie
Białogońskiej (Szczepański 1999, Prażak 2012).
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Współczesne źródła wody dla miasta
Aktualnie źródła wody dla Kielc stanowią trzy zbiorniki wodonośne posiadające
rangę głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających
szczególnej ochrony. Na północ od Kielc jest to wydzielony na obrzeżeniu permskomezozoicznym Gór Świętokrzyskich w warstwach piaskowców, mułowców dolnotriasowy GZWP nr 414 Zagnańsk. W centralnej części miasta znajduje się niemal
cały środkowo- i górnodewoński GZWP nr 417 Kielce, obejmujący wapienie i dolomity dewonu środkowego i górnego w synklinie i antyklinie kieleckiej, a na południową część miasta wkracza fragment zbudowanego także z wapieni i dolomitów
dewonu środkowego GZWP nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków (Kleczkowski
1990, Prażak 1994, Górnik i Filar 2006, Górka i in. 2011, Prażak 2012). Woda
z GZWP 414 Zagnańsk jest eksploatowana studniami z odległego około 10 km na
północ od Kielc ujęcia Zagnańsk, z GZWP nr 417 studniami położonego w granicach
miasta ujęcia Kielce-Białogon, a z GZWP 418 studniami także ze znajdujących się
w granicach miasta studzien ujęcia Kielce-Dyminy (ryc. 2).

Ryc. 2. Położenie komunalnych ujęć wody dla Kielc na tle struktur geologicznych i głównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony (linia ciągła oznacza granicę między trzonem paleozoicznym Gór Świętokrzyskich a obrzeżeniem permskomeozozoicznym)
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Ujęcie Kielce-Białogon zlokalizowane jest w tzw. „Dolinie Białogońskiej”,
obejmującej dolinę ujściowego odcinka rzeki Silnicy i przylegający do niej fragment
doliny rzeki Bobrzy. Tern ten jako znajdujący się najbliżej ujęcia „Siedem Źródeł”
był pierwszym, na którym po II wojnie światowej wykonano kompleksowe badania
hydrogeologiczne i odwiercono komunalne studnie głębinowe, ujmujące wodę
z wapieni dewońskich. Pierwsze studnie włączono do eksploatacji już w 1956 roku,
a kolejne w następnych latach. Obecnie ujęcie składa się z 24 studni wierconych
o głębokości średnio około 100 m z tym, że najczęściej czynnych jest tylko 12.
W miarę wzrostu poboru wody powstawał coraz większy lej depresji, w którym
znalazło się także wcześniejsze ujęcie „Siedem Źródeł”. Wydajność źródła zaczęła
się zmniejszać i w 1974 roku zostało ono wyłączone z eksploatacji. Lej depresji objął
cały ujściowy odcinek rzeki Silnicy, a w okresach największego poboru wody,
w końcu lat 80. XX w., także fragment doliny rzeki Bobrzy ograniczającej ujęcie od
zachodu. W 1968 roku zasoby ujęcia ustalono na 3 600 m3∙h–1, lecz później zostały
one skorygowane do 1 040 m3∙h–1. Do chwili obecnej jest to największe ujęcie wody
dla miasta (Prażak 2012).
Od momentu rozpoczęcia eksploatacji w 1956 roku pobór wody ze studni ujęcia
systematycznie wzrastał, aż do końca lat 80. XX w., kiedy to osiągnął poziom niemal
1 600 m3∙h–1. W następnych latach zaczął on już ulegać stopniowemu zmniejszeniu.
Przyczynił się do tego regres przemysłu, oszczędzanie wody przez użytkowników
i zmniejszenie strat w sieci wodociągowej. Obecny pobór wody kształtuje się średnio
w roku w ilości około 900 m3∙h–1 (ryc. 3).
Ujęcie Zagnańsk składa się z 10
2000
studni o głębokości około 150 m,
1500
zlokalizowanych w dolinie górnego
odcinka rzeki Bobrzy. Studnie ujmu1000
ją wodę z piaskowców o mułowców
studnie
500
dolnego triasu i górnego permu.
źródło
Pobór wody trwa nieprzerwanie od
0
1974 roku z tym, że największy miał
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
miejsce w końcu lat 80. i początku
lata
lat 90. XX w., kiedy to osiągnął
Ryc. 3. Pobór wody z ujęcia Kielce-Białogon
poziom około 945 m3∙h–1. Potem
zaczął się stopniowo zmniejszać i obecnie wynosi już tylko 350 m3∙h–1 (ryc. 4).
Rzeka Bobrza w rejonie ujęcia znalazła się w jego leju depresji i zmieniła swój
charakter z rzeki drenującej na infiltrującą. Infiltracja wód rzecznych stała się na tyle
duża, że przepływy rzeki zmniejszyły się poniżej nienaruszalnych, a w górnych partiach zlewni rzeki okresowo wysychały. Wyschły także liczne źródła. W miarę
zmniejszenia poboru wody od lat 90. XX w. zasoby wód rzecznych uległy częściowemu odbudowaniu (ryc. 4).
Ujęcie Kielce-Dyminy składa się z sześciu studzien, które miasto przejęło od
znajdujących się w tej dzielnicy zakładów przemysłowych: Fabryki Domów i byłych
Zakładów Drobiarskich (później browaru „Belgia”). Ostatnio zostały tam odwiercone
dwie nowe studnie i planuje się wykonanie następnych. Studnie o głębokości od
około 100 do 150 m ujmują wodę w wapieni dewonu środkowego. Obecnie woda
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jest poobierana wyłącznie na potrzeby mieszkańców i miejscowego przemysłu
w dzielnicy Dyminy w ilości około 140 m3∙h–1. Uprzednio ze studni tego ujęcia czerpał wodę także zlikwidowany w ostatnich latach browar „Belgia”. Wszystkie studnie
w Kielcach-Dyminy znajdują się w zasięgu oddziaływania odwodnień położonych
w pobliżu kamieniołomów zakładów górniczych eksploatujących dewońskie wapienie i dolomity. Oddziaływanie to będzie coraz większe, w miarę odwadniania przez
kopalnie coraz to niższych poziomów eksploatacyjnych.
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pobór wody [m3·h-1]
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2-01-1980

2-01-1990

średni przepływ Bobrzy
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3-01-2010

przepływ nienaruszalny

Ryc. 4. Pobór wody z ujęcia w Zagnańsku na tle przepływów rzeki Bobrzy poniżej ujęcia

Stan zaopatrzenia w wodę i zapotrzebowanie docelowe
Zweryfikowane po wielu latach poboru wody zasoby eksploatacyjne kieleckich
ujęć komunalnych wynoszą łącznie 2 630 m3∙h–1, a objętość pobieranej z nich wody
ok. 1 500 m3∙h–1. Rezerwa eksploatacyjna wody kształtuje się na poziomie ok. 960
m3∙h–1 (tab. 1).
Zapotrzebowanie docelowe na wodę przedstawiane w dokumentach planistycznych jest różne i wynosi od 100 do 120 dm3∙d–1 na mieszkańca. Wynika z tego, że
tylko dla samych mieszkańców wynosi ono od 1 040 do 1 250 m3∙h–1 oraz dodatkowo
zapotrzebowanie innych użytkowników podłączonych do wodociągu komunalnego
np.: zakłady przemysłowe, szkoły, sklepy i pawilony handlowe, biura itp. Zapotrzebowanie docelowe innych użytkowników jest niezmiernie trudne ustalenia i będzie
zależało od kierunku rozwoju miasta w przyszłości. Nie można wykluczyć sytuacji
wyczerpania się istniejących rezerw wody co spowoduje, że miasto będzie ponownie
zmuszone do poszukiwań nowych źródeł wody.
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Tab. 1. Zestawienie zasobów eksploatacyjnych i poboru wody z komunalnych ujęć wód podziemnych Kielc, rezerw i docelowego zapotrzebowania na wodę

Ujęcie

Zasoby
eksploatacyjne

Pobór
wody

Rezerwa

Zapotrzebowanie docelowe na wodę
m3·h–1

Kielce-Białogon

1 040

900

140

Zagnańsk

630

350

280

Dyminy

459

140

319

ok. 320

ok. 100

220

2 630

1 500

959

Inne studnie
KIELCE
razem

Przyjmuje się max zużycie wody od 100
do 120 dm3·d–1 na jednego mieszkańca
– przy założeniu 250 tys. mieszkańców
zapotrzebowanie docelowe wyniesie

1 040 – 1 250 + przemysł

Rezerwowe źródła wody
Poszukiwania rezerwowych źródeł wody pitnej dla Kielc rozpoczęto już w końcu
lat 60. XX w., jeszcze w trakcie kończenia rozbudowy ujęć w Białogonie i budowy
ujęcia w Zagnańsku. W latach 1966–1968 zespół hydrogeologów pod kierunkiem
inż. Edwarda Maszońskiego i dr Czesława Żaka w Oddziale Świętokrzyskim Instytutu Geologicznego rozpoznał warunki hydrogeologiczne położonej na południe od
Kielc synkliny gałęzicko-bolechowicki-borkowskiej (obecnie GZWP 418) (ryc. 2).
Udokumentowano w niej zasoby wód podziemnych w utworach czwartorzędowych
i dewonu środkowego w ilości: w kategorii „B” (eksploatacyjne) 534 m3∙h–1
i w kategorii „C” (dyspozycyjne) 1 498 m3∙h–1. Wykonane w ramach badań otwory
hydrogeologiczne (studnie) przekazano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Kielcach (Maszoński i Żak 1968).
Kiedy na początku lat 80. XX w. zaczął się zaznaczać deficyt wody w Kielcach
miasto przejęło ujęcia wody w Dyminach oraz wznowiono poszukiwania nowych
źródeł wody na kierunkach: Zagnańsk (dodatkowe studnie), Ruda Strawczyńska
i Suków Marzysz oraz rozważano możliwość wykorzystania wód kopalnianych
z terenu „Białego Zagłębia”. W efekcie odwiercono studnie i udokumentowano dodatkowe zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla Kielc tylko z ujęć w Sukowie
i Marzyszu w ilości 629 m3∙h–1 (Maszońska 1995). Studnie odwiercone w Rudzie
Strawczyńskiej przekazano gminie na potrzeby wodociągu wiejskiego. Jednocześnie
rozważano zaopatrzenia miasta z ujęć wód powierzchniowych. Źródłem wody miała
być rzeka Nida (ujęcie w Żernikach), a w dalszej perspektywie planowany wówczas
zbiornik wód powierzchniowych na rzece Nidzie – tzw. „Morze Chęcińskie” (ryc. 5).
Na obszarze synkliny gałęzicko-bolechowicko-borkowskiej (GZWP 418) znajduje
się pięć kopalń odkrywkowych wapieni i dolomitów prowadzących eksploatację
poniżej zwierciadła wód podziemnych: Miedzianka, Jaźwica, Trzuskawica, Kowala
i Radkowice (ryc. 2, 5). Odwodnienia wyrobisk rozpoczęły się w 1974 roku i trwają
do dzisiaj.
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Ryc. 5. Perspektywiczne źródła wody dla Kielc

Woda z odwodnień o dobrej jakości jest obecnie odprowadzana do rzek w ilości
około 1 570 m3∙h–1. Objętość ta ulega stałemu zwiększeniu w miarę odwadniania
coraz to niższych poziomów eksploatacyjnych. Rozmowy przedstawicieli Wodociągów Kieleckich i zakładów górniczych prowadzone w latach 80. XX w. na temat
wykorzystania wód kopalnianych zakończyły się tylko wspólnymi badaniami w
zakresie oceny możliwej do wykorzystania ilości wody i jej jakości (Prażak 1990).
Do sprawy powrócono w 2005 roku. Miasto sfinansowało ponowne badania dla
ustalenia ilości wody możliwej do pozyskania barier studni odwodnieniowych kopalń
w rejonie Dymin oraz wpływu odwodnień na zlokalizowane w tej dzielnicy studnie
komunalne (Prażak i in. 2005). Rozmowy podjęte na ten temat z zakładami górniczymi zostały jednak przerwane. Przyczynił się do tego dalszy spadek zapotrzebowania miasta na wodę i likwidacja znajdującego się w tym rejonie wodochłonnego
browaru „Belgia”. Spadek zapotrzebowania spowodował także, że ujęcia w Sukowie
i Marzyszu miasto przekazało na własność gminie Daleszyce.
Podsumowanie
Aktualnie miasto Kielce posiada zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
w łącznej wydajności 2 630 m3∙h–1, które wystarczają dla pokrycia zapotrzebowania
bieżącego i docelowego. W historii funcjonował jednak okres, w którym zaznaczał
się wyraźny deficyt wody w mieście. Był to koniec lat 80. i początek lat 90. XX w.
Rozpoznano wówczas inne, perspektywiczne źródła wody mogące wspomóc zasilanie wodociągu komunalnego. Za rezerwowe źródło uznano zasoby środkowodewońskiego głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 418 Gałęzice-Bolechowice-
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Borków. Udokumentowano tam nowe ujęcia wody podziemnej w Marzyszu i Sukowie oraz oceniono możliwość gospodarczego wykorzystania wody pochodzącej
z odwodnienia funkcjonujących tam odkrywkowych kopalń wapieni i dolomitów.
Zaznaczający się od początku lat 90. XX w. spadek zapotrzebowania Kielc na wodę
spowodował zmniejszenie ilości pobieranej wody do poziomu około 1 500 m3∙h–1 tak,
że rezerwa eksploatacyjna czynnych ujęć komunalnych wynosi obecnie ok. 950
m3∙h–1. Rezerwa ta jest na tyle duża, że nieczynne dotychczas ujęcia w Marzyszu
i Sukowie miasto przekazało sąsiedniej gminie Daleszyce. Niemniej jednak w przypadku zwiększenia zapotrzebowania miasta na wodę rezerwowym jej źródłem nadal
pozostaje środkowodewoński zbiornik wód podziemnych w rejonie GałęziceBolechowice-Borków – GZWP 418 wraz z odprowadzanymi obecnie do rzek wodami kopalnianymi. W przyszłości, po zakończeniu wydobycia kopalin i zaprzestaniu
odwodnień kamieniołomy zaleje woda, a zasoby wód podziemnych zostaną „odbudowane”.
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WPŁYW ANTROPOPRESJI
NA JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH BIAŁEGOSTOKU
INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSION
ON SURFACE WATER QUALITY IN BIAŁYSTOK

Katarzyna Puczko, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Grzegorz Bączek
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Hydrobiologii
ul. Świerkowa 20B, 15–950 Białystok; k.puczko@uwb.edu.pl
Streszczenie: Działalność człowieka negatywnie wpływa na jakość wód w miastach. Celem
badań była ocena stanu hydrochemicznego wód powierzchniowych Białegostoku. Białystok
leży w obrębie zlewni dwóch rzek w dorzeczu Narwi: Horodnianki i Supraśli. Przez miasto
przepływa rzeka Biała z dopływami Bażantarką i Dolistówką, rzeka Horodnianka, Jaroszówka
oraz liczne bezimienne rzeki niższego rzędu. Występują tu liczne zbiorniki wód stojących. Na
szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów Dojlidzkich położony na obszarze źródliskowym rzeki Białej. W granicach miasta spotykane są też liczne naturalne wypływy wód podziemnych, które należą do rzadkich obiektów przyrodniczych na obszarach nizinnych, a tym
bardziej na obszarach zurbanizowanych. Badania hydrochemiczne przeprowadzone we wrześniu 2013 roku wskazują na podwyższone wartości stężenia jonów azotanowych (V), amonowych oraz chlorkowych zarówno w rzece Białej jak i w jej dopływach. W przypadku wód
stojących, spośród 22 badanych zbiorników, aż 15 określono jako zbiorniki hipertroficzne
(TSI > 70), a pozostałe 7 jako zbiorniki eutroficzne (50 < TSI < 70), co wskazuje na silne
przekształcenia spowodowane działalnością człowieka. Stwierdzono znacznie większe przekształcenie jakości wód powierzchniowych niż podziemnych na obszarze Białegostoku. Rozpoznany stan jakości wód powierzchniowych Białegostoku jest niezadowalający i wskazuje na
postępującą eutrofizację, która dotyczy zwłaszcza zbiorników wody stojącej.
Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, jakość wody, antropopresja, eutrofizacja
Summary: The estimation of the anthropogenic transformations of the chemical composition
of surface waters were given on the basis of the results of investigations made in the urban
areas of Białystok. Bialystok lies within the catchment area of two rivers: Horodnianka and
Supraśl, in the Narew river-basin. Through the city flows the Horodnianka, Jaroszówka and
Biała river with its tributaries Dolistówka and Bażantarka, and numerous nameless streams.
There are many reservoirs of standing waters and natural springs that belong to the rare natural
objects in lowland areas. The survey was conducted in September 2013. The river water
showed high concentrations of nitrate nitrogen, ammonium and chloride. 15 out of 22 tested
was determined hypertrophic reservoirs (TSI > 70), and the other 7 as eutrophic reservoirs (50
< TSI < 70), which indicates a strong transformation caused by human activity. It was found
much higher conversion of surface waters quality than groundwaters in the area of Bialystok.
The status of surface waters quality in Bialystok is unsatisfactory and indicates the progressive
eutrophication , which relates in particular to reservoirs of standing water.
Key words: urban catchment, surface water, water quality, trophic state index
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Wprowadzenie
Woda stanowi nieodłączny element krajobrazu aglomeracji miejskich. Daleko
idąca rozbudowa miast doprowadziła do znacznych przekształceń w ekosystemach
wodnych. Sieć hydrograficzna na obszarach miejskich jest mocno zakłócona, a naturalny obieg wody zaburzony. Częstym następstwem modyfikacji rzek jest utrata
kontaktu hydraulicznego z wodami podziemnymi i brak łączności ze zlewnią. Konsekwencją antropopresji jest między innymi zanik przepływu w rzekach, a co za tym
idzie degradacja ekosystemów związanych z obszarami podmokłymi. Zbiorniki
wodne położone na obszarach miejskich charakteryzują się zubożeniem struktury
taksonomicznej organizmów oraz pogorszeniem jakości wody (Kuczyńska-Kippen
i in. 2004). Nieprzepuszczalna dla wody zlewnia powoduje bezpośredni spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Uszczelnione powierzchnie zabudowy miejskiej powodują skrócenie czasu koncentracji przepływu oraz zwiększenie objętości
fali wezbraniowej, co skutkuje wzrostem zagrożenia powodziowego (Peters 2009).
Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski, o powierzchni
102,1 km2, liczącym około 280 tys. mieszkańców i gęstości zaludnienia 2 880
os∙km–2. Miasto niemal całkowicie położone jest w zlewni rzeki Białej, lewego dopływu Supraśli. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych Białegostoku są
strefy przemysłowe, głównie przemysł spożywczy oraz składowiska odpadów oraz
bezpośrednie zrzuty ścieków do rzeki i liczne kanały burzowe odprowadzające wodę
opadową do cieków. W granicach miasta znajdują się 22 wyloty kanalizacji deszczowej, a kolejne 54 wyloty uchodzące do dopływów Białej i licznych rowów melioracyjnych są na etapie projektowania (Tyszewski i Kardel 2009).
Na przestrzeni dziesięcioleci, wskutek działania antropopresji, znikły z powierzchni miasta niewielkie fragmenty strug, naturalne Jezioro Bagno, starorzecza
oraz wiele naturalnych wypływów wód podziemnych (Jekatierynczuk-Rudczyk i Żuk
2006). Zabudowa miejska wkroczyła na tereny, które przed laty stanowiły doliny
rzeczne. Melioracje doprowadziły do osuszenia znacznych obszarów, które obecnie
zostały przekształcone w osiedla mieszkaniowe. Równocześnie powstało wiele kanałów i sztucznych zbiorników wody stojącej, pełniących różne funkcje społecznogospodarcze. Silne przekształcenia w hydrografii wód powierzchniowych i podziemnych oraz zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego wpływają na zanik
naturalnych procesów zachodzących w wodzie, w tym procesów samooczyszczania
się wody.
Prezentowane badania mają na celu:
 ocenę aktualnego stanu hydrochemicznego wód płynących i stojących Białegostoku,
 wykazanie zróżnicowania jakości wód powierzchniowych na terenie miejskim.
Morfologia i hydrografia
Obszar badań obejmował miasto Białystok, położone w północno-wschodniej
Polsce w mezoregionie Wysoczyzna Białostocka (Kondracki 1998). Miasto charakte-
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ryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, ukształtowaną podczas zlodowacenia Warty.
Białystok leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Horodnianki i Supraśli, w dorzeczu
Narwi. Przez miasto przepływa rzeka Biała z dopływami Bażantarką i Dolistówką,
rzeka Horodnianka (dopływ Narwi), Jaroszówka (bezpośredni dopływ Supraśli) oraz
liczne bezimienne rzeki niższego rzędu (tab. 1, ryc. 1).
Tab. 1. Cechy morfometryczne i hydrologiczne rzek Białegostoku
Cecha
Rząd cieku
Długość [km]
Powierzchnia zlewni [km2]
Powierzchnia zlewni
w granicach miasta [%]
Średni przepływ [dm3· s–1]

Biała
IV
29,4
108,2

Dolistówka
V
6,5
16,4

Bażantarka
V
3,9
11,3

Jaroszówka
IV
1,0
3,4

Horodnianka
III
24,8
76,0

80,18

79,6

98,9

3,54

12,57

1110

80

29

14

160

Opacowanie własne na podstawie Łoszewski (1983), Jekatierynczuk-Rudczyk (2005, 2006) oraz Tyszewski
i Kardel (2009)

Ryc. 1. Podział hydrograficzny Białegostoku oraz badane stanowiska wód stojących
1 – Staw Browar Dojlidy, 2–7 – Stawy Dojlidzkie, 8–10 – Stawy Lubomirskie, 11–12 – Stawy ul.
A. Mickiewicza, 13 – Staw Planty, 14 – Staw Branicki, 15 – Staw ul. K. Wielkiego, 16 – Staw os.
Jaroszówka, 17 – Staw ul. Piastowska, 18 – Staw ul. Bema, 19 – Staw ul. Octowa,
20–21 – Stawy Marczukowskie, 22 – Staw ul. Niska
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Rzeki charakteryzują się południkowym i równoleżnikowym kierunkiem płynięcia,
co związane jest odpływem wód peryglacjalnych w okresie zlodowaceń. Rzeki Białegostoku charakteryzują się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania (Górniak
2000). Hydrologiczny reżim rzeki Białej kształtowany jest głównie przez odpływ
wód opadowych systemem sieci kanalizacyjnej (Tyszewski i Kardel 2009).
Postępująca urbanizacja doprowadziła do wielu zmian w morfologii rzek. Koryto
rzeki Białej zostało uregulowane. Pojawiły się liczne elementy zabudowy hydrotechnicznej. Dopływy Bażantarka i Dolistówka również utraciły swój naturalny charakter
w związku z regulacją biegu rzeki oraz licznymi modyfikacjami linii brzegowej.
Badania zlewni Białegostoku wskazują, iż strefa przemysłowo – usługowokomunikacyjna jest w 70% nieprzepuszczalna dla wody, strefa mieszkalna w 50%,
a obszary zieleni miejskiej i tereny rekreacyjne w 5% (Chormański i in. 2012).
Na terenie Białegostoku występują liczne zbiorniki wód stojących (tab. 2),
wszystkie pochodzenia antropogenicznego. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów Dojlidzkich o powierzchni 400ha, położony w niecce wytopiskowej na
obszarze źródliskowym rzeki Białej. Teren ten został sztucznie pogłębiony i otoczony groblą. Stawy zasilane są przez niewielkie strugi spod Zaścianek i spod Sobolewa.
Kompleks składa się z 19 zbiorników wodnych o powierzchni od 2 do 45 ha.
Tab. 2. Charakterystyka wód stojących Białegostoku
Nazwa

Stawy
Dojlidzkie

Stawy
Marczukowskie
Stawy
Lubomirskie

Powierzchnia
[ha]
3,3
3,7
3,9
24,9
2,9
34,0
0,26
0,06
0,81
0,12
0,13

Stawy przy
ul. Mickiewicza

1,20
1,01

Staw Browar Dojlidy
Staw Planty
Staw Branicki
Staw ul. K. Wielkiego
Staw os. Jaroszówka
Staw ul. Piastowska
Staw ul. Bema
Staw ul. Octowa
Staw ul. Niska

1,98
0,06
0,47
0,84
0,82
0,17
0,44
1,70
0,20

Charakterystyka
– w granicach miasta – 6 stawów,
– staw 6 – funkcja miejskiego kąpieliska, wzdłuż jednego z
brzegów sztucznie usypana plaża
– stawy 1, 2, 3, 4, 5 – funkcja hodowlana i wędkarska
– zlewnia rzeki Białej
– 3 stawy nieużytkowane, zaporowe, w większości zarośnięte;
zlewnia Bażantarki
– kompleks 6 oczek wodnych na terenie parku, funkcja rekreacyjna
– 2 stawy o pojemności 11 000m3, zasilanie okresowe suchą
rzeką z Parku Zwierzynieckiego i wodami gruntowymi,
zlewnia Białej, funkcja rekreacyjna
– staw dla potrzeb produkcyjnych i przeciwpożarowych
– staw na terenie parku w centrum miasta, funkcja rekreacyjna
– staw na terenie parku w centrum miasta, funkcja rekreacyjna
– staw nieużytkowany, funkcja retencyjna
– staw rybny, hodowlany, na terenie zalesionym
– staw nieużytkowany, funkcja retencyjna
– zbiornik zaporowy, zlewnia Bażantarki
– zasilanie lewym dopływem Bażantarki, częściowo zarośnięty
– zespół stawów na prywatnej posesji, zlewnia Bażantarki

Poza wodami powierzchniowymi spotykane są tu również liczne wypływy wód
podziemnych, nazwane źródliskami (Jekatierynczuk-Rudczyk 1999). Są to wody

241

porowe utworów czwartorzędowych tworzące wypływy o charakterze warstwowym
(Łoszewski 1995). Źródliska należą do rzadkich obiektów przyrodniczych na obszarach nizinnych, a szczególnie rzadko spotykane są na terenach zurbanizowanych.
Obecność źródlisk stanowi zatem cenny element sieci hydrograficznej miasta.
Metodyka badań
Badania hydrochemiczne przeprowadzono we wrześniu 2013 roku. Próby wody
pobrano z 22 zbiorników wody stojącej i na 10-ciu stanowiskach wody płynącej
w rzekach: Biała (2), Bażantarka (2), Dolistówka, Jaroszówka oraz cieku z Kurian,
Dojlid, Sobolewa i cieku spod stawów Lubomirskich, położonych w granicach Białegostoku. W terenie, za pomocą wieloparametrowej sondy HachLange zmierzono
temperaturę wody, pH, przewodność elektrolityczną (EC), SWWT oraz stężenie
tlenu. Pozostałe analizy fizyko-chemiczne przeprowadzono w laboratorium korzystając z metod zaproponowanych przez Hermanowicza (1999). Oznaczono następujące
parametry: barwę wody, SUVA, chlorofil a, jony wapnia i magnezu, chlorki, siarczany, wodorowęglany, krzemiany, jony amonowe, azotanowe (III), azotanowe (V),
całkowity azot mineralny (TMN), całkowity azot organiczny (TON), całkowity fosfor (TP) oraz ortofosforany (SRP). Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego
(DOC) oznaczono za pomocą analizatora węgla organicznego TOC-5050A firmy
Shimadzu. Opracowania statystyczne przeprowadzono wykorzystując program
STATISTICA 10.
Właściwości fizyko-chemiczne wód powierzchniowych Białegostoku
Przeprowadzone analizy hydrochemiczne wskazują na podwyższone wartości
stężenia jonów azotanowych (V), amonowych oraz chlorkowych zarówno w rzece
Białej jak i w jej dopływach. Stwierdzono zmiany chemicznych parametrów wody
z biegiem rzeki Białej. Od źródła do ujścia, jakość wody ulega pogorszeniu. Istotne
statystycznie różnice zanotowano w zakresie jonów azotanowych (V), jonów chlorkowych i przewodnictwa elektrolitycznego. Badania stanu ekologicznego rzeki Białej prowadzone przez Zielińskiego i in. (2012) wskazują na silnie zaburzoną naturalność koryta rzeki i jej doliny. W porównaniu do innych rzek w tej części Polski,
rzeka Biała plasuje się na ostatnim miejscu pod względem wskaźnika naturalności
siedliska (HQA) (Zieliński i in. 2012). Modyfikacja koryta rzecznego, utrudniony
kontakt hydrauliczny ze zlewnią (Zieliński i in. 2009) oraz degradacja naturalnych
siedlisk wodnych ograniczają procesy samooczyszczania się wody.
Istotną rolę w kształtowaniu jakości wód rzeki Białej odgrywają jej dopływy.
W Bażantarce i Dolistówce odnotowano najwyższe stężenia form azotu (jony amonowe, azotanowe (V), azot całkowity i całkowity azot mineralny). Ponadto, w wodach Bażantarki i Dolistówki, wartości przewodnictwa elektrolitycznego były średnio dwa razy większe w porównaniu do pozostałych badanych cieków i wyniosły
powyżej 1 000 µS∙cm–1. Należy podkreślić, iż zlewnie obu tych rzek praktycznie
w całości położone są na obszarze aglomeracji miejskiej, zatem podwyższone wartości stężeń wybranych parametrów chemicznych wody wynikają z nasilonej antropo-
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presji. W porównaniu do podmiejskiej rzeki Jaroszówki, której zlewnia tylko w 3,5%
obejmuje obszar zurbanizowany, badanej przez Jekatierynczuk-Rudczyk (2008),
rzeki Dolistówka i Bażantarka charakteryzują się prawie 2-krotnie wyższą wartością
przewodnictwa elektrolitycznego, 2-krotnie wyższym stężeniem jonów chlorkowych
i prawie 3-krotnie wyższym stężeniem jonów wapnia. Sytuacja ta wynika przede
wszystkim z dopływu zanieczyszczeń z kanalizacji deszczowej. Badania Andraki
i in. (1988) wskazują, iż wody wprowadzane do rzek kanałami burzowymi charakteryzują się podwyższonymi wartościami stężeń azotanów (III), siarczków oraz zawiesiny, BZT5, ChZT i metali ciężkich takich jak ołów, miedź i cynk. Ponadto, badania
mikrobiologiczne prowadzone w latach 2002–2004 (Błachno, Kaszkowiak 2005)
wskazują, iż wody rzeki Białej są silnie i bardzo silnie zanieczyszczone. Badania
prowadzone przez WIOŚ (2013) klasyfikują wody rzeki Białej do V klasy czystości,
stan wód określono jako zły. Czynnikami decydującymi o jakości wody są wysokie
stężenia jonów azotanowych (V), azotu ogólnego, ortofosforanów oraz fosforu ogólnego, co potwierdzają również badania własne.
Analiza parametrów hydrochemicznych akwenów wskazuje na podwyższone stężenia jonów azotanowych (V), azotu ogólnego, chlorofilu „a” (średnio 56,3
mg∙dm–3). W porównaniu do rzek, stawy charakteryzują się większym stężeniem
rozpuszczonego węgla organicznego (DOC), całkowitego azotu organicznego
(TON). Stężenie jonów siarczanowych (VI) w stawach było 2 razy większe w porównaniu z wodami rzek tego obszaru i wyniosło średnio 55 mg∙dm –3 (tab. 3).
Tab. 3. Porównanie średnich wartości cech fizyczno-chemicznych ± odchylenie standardowe
wód lenitycznych (stojących) i lotycznych (płynących) Białegostoku
Parametr
Temperatura
pH
EC
SWWT
Potencjał redox
Barwa
Ca2+
Mg2+
Fe2+ 3+
HCO3–
SiO32–
SO42–
Cl–
DOC
SUVA
N–NH4+
N–NO3–
TON
P–PO42–
TP

°C
µS·cm–1
%
mvolt
mg Pt·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
–
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3
mg·dm–3

*test t dla prób niezależnych

Wody lenityczne

Wody lotyczne

Różnice istotne
statystycznie* (p < 0,05)

16,1 ± 1,4
7,84 ± 0,81
642 ± 311
92 ± 39
51 ± 26
43 ± 16
182,5 ± 62,7
25,2 ± 15,5
0,06 ± 0,03
256,1 ± 68,8
2,13 ± 1,76
55,7 ± 17,5
48,6 ± 17,0
10,5 ± 3,4
427 ± 414
0,18 ± 0,12
0,52 ± 0,88
3,03 ± 1,49
0,03 ± 0,03
0,12 ± 0,13

14,5 ± 1,7
7,70 ± 0,23
732 ± 223
73 ± 17
37 ± 4
34 ± 12
220,9 ± 50,2
24,4 ± 10,7
0,10 ± 0,02
331,1 ± 45,5
4,28 ± 0,62
24,9 ± 21,5
49,9 ± 14,0
8,36 ± 1,71
344 ± 126
0,15 ± 0,05
1,76 ± 1,49
1,78 ± 1,00
0,04 ± 0,02
0,12± 0,04

+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
+
–
+
–
–
–
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Na podstawie analizy charakterystyk hydrochemicznych wód podziemnych (Jekatierynczuk-Rudczyk 2007) oraz badań własnych wód powierzchniowych na obszarze Białegostoku, stwierdzono znacznie większe przekształcenie jakości wód powierzchniowych niż podziemnych. Dla przykładu: stężenie DOC w wodach powierzchniowych było około 5 razy większe niż w źródliskach rzek i cieków, stężenia
jonów wapnia – 2-krotnie, jonów magnezu – 5-krotnie, jonów chlorkowych –
4-krotnie, a jonów siarczanowych (VI) – 1,5-krotnie większe niż w wodach podziemnych. Różnice w stężeniu parametrów chemicznych wody wynikają z mniejszego wpływu antropopresji na wody podziemne w porównaniu do wód powierzchniowych. Ponadto źródliska położone są na obszarach leśnych miasta, a zadrzewienia
stanowią dodatkową barierę ochronną przed zanieczyszczeniami. Co więcej, badania
Jekatierynczuk-Rudczyk (2007) wskazują na poprawę jakości wód podziemnych
w porównaniu do lat wcześniejszych wynikającą zapewne z mniejszej antropopresji.
Badania hydrochemiczne jakości wód stojących na obszarze Białegostoku wskazują na postępującą eutrofizację. Spośród 22 badanych zbiorników, aż 15 określono
jako zbiorniki hipertroficzne (TSI > 70), a pozostałe 7 jako zbiorniki eutroficzne (50
< TSI < 70) (tab. 4).
Tab. 4. Wartości wskaźnika trofii wg Carlson (1977) w wodach stojących Białegostoku
Stanowisko
Staw Browar Dojlidy
Staw Dojlidzki I
Staw Dojlidzki II
Staw Dojlidzki III
Staw Dojlidzki IV
Staw Dojlidzki V
Staw Dojlidzki VI kąpielisko
Staw Park Lubomirskich I
Staw Park Lubomirskich II
Staw Park Lubomirskich III
Staw ul. Mickiewicza I
Staw ul. Mickiewicza II
Staw Park Planty
Staw Pałac Branickich
Staw ul. Kazimierza Wielkiego
Staw Jaroszówka
Staw ul. Piastowska
Staw ul. Bema
Staw ul. Octowa
Staw ul. Marczukowska I
Staw ul. Marczukowska II
Staw ul. Niska

TSISD
87,38
57,37
57,37
57,37
57,37
–
83,22
–
–
–
–
–
–
83,22
70,00
–
–
87,38
64,15
–
–
–

TSIchla
70,52
47,43
62,36
65,43
54,98
54,23
40,09
69,21
73,89
68,46
64,48
69,21
84,37
75,87
63,97
73,89
78,46
72,83
53,70
59,04
69,31
74,40

TSITP
75,56
75,56
71,17
98,66
70,75
69,86
59,08
67,02
76,83
73,71
63,23
74,93
63,94
70,46
57,38
53,23
63,23
68,92
67,74
67,74
60,89
66,26

TSITN
111,8
86,38
89,44
74,34
73,72
81,59
65,53
102,1
102,3
93,99
90,57
94,64
109,9
93,91
101,4
85,27
130,1
100,7
74,98
115,4
109,4
100,9

TSI
77,82
60,12
63,63
73,82
61,03
68,56
60,80
79,45
84,36
78,72
72,76
79,59
86,03
76,52
63,78
70,80
90,62
76,38
61,86
80,73
79,88
80,54

typ trofii*
H
E
E
H
E
E
E
H
H
H
H
H
H
H
E
H
H
H
E
H
H
H

* E – eutrofia; H – hipertrofia

Wyróżniają się tu stawy należące do Kompleksu stawów Dojlidzkich położonych na
obszarze źródliskowym rzeki Białej. Sześć z siedmiu badanych stawów określono
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jako eutroficzne. Sytuacja ta wynika ze stosunkowo niewielkiego ładunku zanieczyszczeń dostających się z obszaru miasta. Nie stwierdzono zależności pomiędzy
trofią zbiorników wodnych a ich odległością od centrum miasta. Eutrofizacja zbiorników wody stojącej jest jednym z najczęstszych zakłóceń wynikającym z nadmiernej antropopresji (Małecki i Gołębiak 2010).
Do czynników, które sprzyjają eutrofizacji można zaliczyć wzrost obciążenia
ściekami, dopływ biogenów spowodowany nawożeniem pól oraz intensyfikacja
procesów erozji w zlewni. Ponadto, w stawach nie występuje zjawisko strefowości
termicznej charakterystycznej dla jezior, co uniemożliwia ciągłe mieszanie się wód
(Małecki i Gołębiak 2010). Badania prowadzone przez Kubiak i in. (2006) wskazują,
iż zlewnie silnie zurbanizowane charakteryzują się większym ładunkiem biogenów
w porównaniu do zlewni rolniczych. Ponadto obserwuje się tu większe wahania
stężenia tlenu, co łącznie skutkuje zwiększeniem tempa eutrofizacji zbiorników
wodnych.
Wnioski
1. Wody powierzchniowe Białegostoku charakteryzują się podwyższonymi wartościami parametrów hydrochemicznych, takimi jak przewodnictwo elektrolityczne,
stężenia siarczanów, chlorków i azotanów (V), co wynika z wpływu zlewni położonej na terenie zurbanizowanym.
2. Spływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego wpływa na wzrost trofii
zbiorników wodnych, z których większość określono jako hipertroficzne.
3. Pod względem jakości, wody powierzchniowe Białegostoku pozostają na niezadowalającym poziomie i zdecydowanie różnią się od wód podziemnych, których
jakość wskazuje na niewielki wpływ antropopresji.

Literatura
Andraka D., Bartkowska I., Dzienis L., Królikowski A., Usakiewicz A., Walery M., 1998,
System unieszkodliwiania cieków deszczowych dla miasta Białystok. Archiwum Politechniki Białostockiej, Białystok.
Błachno B., Kaszkowiak I., 2005, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód rzeki Białej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 33, 309–314.
Carlson R.E., 1977, A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 22, 361.
Chormański J., Kardel I., Mirosław-Świątek D., Okruszko T., Pusłowska-Tyszewska D., 2012,
Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55, 3–17.
Górniak A., 2000, Klimat województwa podlaskiego. IMGW, Białystok.
Hermanowicz W., Doljido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., 1999, Fizykochemiczne
badania wody i ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., 1999, Hydrochemia czwartorzędowych źródlisk dorzecza Supraśli. Archiwum UMCS, Lublin.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., 2005, Przekształcenia jakości wody małej rzeki miejskiej.

245
W: J.P. Girjatowicz, C. Koźmiński (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań
wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
PTG, Szczecin.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., 2007, Charakterystyka jakości wody naturalnych wypływów wód
podziemnych Białegostoku. W: P. Jokiel P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.) Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wyd. Regina Poloniae, Łódź, 234–241.
Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2008, Threats to a small river and its urban catchment: Hydrological and hydrochemical assessment of Jaroszówka River in Białystok, Poland.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., Żuk E., 2006, Walory krenologiczne Białegostoku i okolic. Podlaska Kultura Fizyczna, 1, 8.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Górniak A., 2006, Stopień degradacji rzeki wiejskiej
w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Woda – Środowisko – Obszary wiejskie, 2,
143–153.
Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa,
Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A., Machula S., 2006, Trophy level of rivers with different
drainage areas. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 8, 759–764.
Kuczyńska-Kippen N., Nowosad P., Grzegorz G., 2004, Ocena jakości wód jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zbiorników rekreacyjnych miasta Poznania w okresie wiosennym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 363, 193–200.
Łoszewski H., 1983, Stosunki wodne zlewni Supraśli. OBN, Białystok.
Łoszewski H., 1995, Źródła na terenie Białegostoku i potrzeba ich ochrony. Białostocczyzna.
Małecki Z. J., Gołębiak P., 2010, Funkcje stawu parkowego w Lewkowie. Zeszyty Naukowe:
Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2, 44–54.
Peters N.E., 2009, Effects of urbanisation on streem water quality in the city of Atlanta, Georgia, USA. Hydrological Processes, 23, 2860–2878.
Tyszewski S., Kardel I., 2009, Studium hydrograficzne doliny rzeki Białej z wytycznymi do
zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego i elementami małej retencji oraz prace
hydrologiczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji hydrologicznej. Pracownia gospodarki wodnej „Pro-woda”, Warszawa.
Zieliński P., Górniak A., Bralski M., 2012, Wykorzystanie cech hydromorfologicznych do
oceny stanu ekologicznego rzeki miejskiej. Inżynieria Ekologiczna, 29, 246–256.
WIOŚ, 2013, Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok, Białystok.

T. Ciupa, R. Suligowski (red.)
Woda w mieście
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2
Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014, s. 247–252

ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH PARAMETRÓW
CHEMICZNYCH I FIZYKO-CHEMICZNYCH
WÓD ŹRÓDLANYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
FLUCTUATION OF THE CHEMICAL AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS
OF SPRINGS WATER IN BIELSKO-BIAŁA REGION
1

1

Konrad Sikora , Józef Myrczek , Jacek Motyka
1

2

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; k.sikora@ath.bielsko.pl
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; motyka@agh.edu.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane parametry wód źródlanych z terenu BielskaBiałej w okresie maj 2011 – maj 2012. Otrzymane wyniki porównano z wymaganiami dotyczącymi jakość wody przeznaczonej dla ludzi do spożycia. Stwierdzono przekroczona zawartości selenu. Okresowo, w niektórych wodach przekroczony jest zakres dopuszczalnych wartości pH, As i Sb. Woda z badanych źródłach nie nadaje się do spożycia, a nawet może stanowić
ryzyko dla zdrowia w przypadku selenu.
Słowa kluczowe: Beskidy, wody źródlane, skład chemiczny, Bielsko-Biała
Summary: The authors of the article analyze particle parameters in water samples which have
been taken from the Bielsko-Biala area springs in the period May 2011 – May 2012. The
results have been compared with the quality requirements of the drinking water. Among all
explored parameters the content of selenium is permanently and significantly exceeded. Periodically in some springs the range of permitted pH, As and Sb are exceeded. The water from
the analyzed sources is not suitable for consumption, furthermore the presence of selenium
may pose a risk to health.
Key words: Beskidy Mts., spring waters, chemical composition, Bielsko-Biała

Wstęp
Obszar Beskidu Śląskiego i Małego stanowi rezerwuar wody zdatnej do spożycia
dla całego Podbeskidzia, jak również Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zasoby wód podziemnych występują w tym rejonie w warunkach bardzo silnego zagrożenia, z uwagi na brak izolującej warstwy utworów słabo przepuszczalnych ograniczającej wpływ ognisk zanieczyszczeń. Głównym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych na obszarze Beskidu Śląskiego i Małego są zanieczyszczone i kwaśne
opady atmosferyczne. Skały fliszowe posiadają małą zawartość CaCO3, co przekłada
się na ograniczenie możliwości buforowania zanieczyszczeń zawartych np. w po-
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krywie śnieżnej. Występowanie szczelin w skałach fliszowych sprzyja szybkiemu
przenikaniu wód opadowych do warstwy wodonośnej (Zawierucha i in. 2005). Rozpoznanie procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych w Beskidzie
Śląskim i Małym, oprócz czysto naukowego charakteru, ma również istotne znaczenie dla przygotowania ewentualnych strategii ich ochrony lub zasad racjonalnego
wykorzystania np. w celu ewentualnego wykorzystania do spożycia przez ludzi.
Wody źródlane są często traktowane przez ludność miast jako zasób zdrowej wody i w związku z tym pozyskiwane w sposób indywidualny, bez uzdatniania i kontroli jakości, w celach spożycia. Na terenie miasta Bielska-Białej występują źródła,
które są wykorzystywane przez mieszkańców jako alternatywny w stosunku do wodociągów miejskich sposób pozyskiwania wody, w powszechnym przekonaniu
o korzystnych właściwościach zdrowotnych. Należą do nich między innymi źródła:
Walczok (Bielsko-Biała Straconka), Żołędziowa (Bielsko-Biała, ul. Żołędziowa),
Nad Potokiem (Bielsko-Biała, ul. Nad Potokiem), Józef (Bielsko-Biała, ul. Stalowa –
źródło w lesie). Źródło Walczok jest wykorzystywane również przez przedsiębiorstwo Aqua S.A. do zasilania wodociągów miejskich, po wcześniejszym uzdatnieniu.
W rejonie Porąbki badaniami objęto również dodatkowo dwa źródła: Wołek Kosary
i Wołek Panienka, z których dane wykorzystywane są do analiz porównawczych. Jak
wynika z wcześniejszych badań wszystkie źródła są zasilane przez wody podziemne
płytko zalegające. W obu obszarach górskich Bielska-Białej mamy do czynienia
z szybkim przepływem wód i krótkim czasem przebywania w środowisku skalnym
(Zawierucha i in. 2005).
Celem wykonanych prac w okresie maj 2011 – maj 2012 było prześledzenie
chemizmu wód źródlanych z rejonu miasta Bielsko-Biała i okolicy Porąbki. Analizie
poddano 6 źródeł: Walczok (Bielsko-Biała, Straconka), Żołędziowa (Bielsko-Biała,
ul. Żołędziowa), Nad Potokiem (Bielsko-Biała, ul. Nad Potokiem), Józef (BielskoBiała, ul. Stalowa – źródło w lesie) oraz Wołek Kosary i Wołek Panienka (Kobiernice – teren leśny). W pracy przyjęto następujące oznaczenia skrótowe badanych źródeł: ST – Walczok, ZO – Żołędziowa, NP – Nad Potokiem, JA – Józef, WK – Wołek
Kosary, WP – Wołek Panienka.
Metoda badań
Badania dotyczyły określenia wybranych parametrów chemicznych i fizykochemicznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2007, 2010). Próby pobierano
w odstępach co 14 dni. Łącznie pobrano 28 próbek z każdego z wymienionych źródeł. W miejscach poboru próbek dokonywano pomiaru pH, temperatury i zasolenia.
Pobierane próbki wód ze źródeł analizowano w laboratorium Katedry Hydrogeologii
i Geologii Inżynierskiej AGH w Krakowie w zakresie parametrów fizykochemicznych pH oraz stężenia jonów wapnia, potasu, magnezu, glinu, boru, chromu, kadmu,
manganu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, sodu, żelaza, arsenu, selenu i antymonu. Dodatkowo określono odczyn wody opadowej wg procedury opisanej przez Sikorę
i Myrczka (2011). Informacjeo sumie opadów pochodziły z dwóch automatycznych
stacji meteorologicznych (Bielsko-Biała i Kobiernice).
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Stosunki wodne Bielska Białej
Obszar Bielska-Białej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków hydrogeologicznych. Warstwy cieszyńskie budujące pogórze są bardzo słabo zawodnione. Zwierciadło wody jest płytko położone (1,5–5,5 m), wahania poziomu wody
są tu duże, powszechne jest częste wysychanie studni i źródeł. Mała zasobność wodna wynika z mniejszych sum opadów, małej chłonności wodnej podłoża oraz szybkiego drenażu będącego wynikiem znacznej fragmentacji obszaru przez czynniki
antropogeniczne, związane z procesami urbanizacji.
Strefa wodonośna w obrębie wyżej położonej części Bielska-Białej występuje
głównie w obrębie warstw godulskich, składających się w przewadze z fliszu piaskowcowego. Zwierciadło wody podziemnej występuje w nim na różnej głębokości,
przeważnie od kilku do 20 metrów. Strefa aktywnej wymiany wód sięga stosunkowo
płytko, od 30 m w obrębie dolin do 40 m w niższych częściach zboczy (Pietrygowa
1972, Niedzielski 1978). W terenie można stwierdzić dużą gęstość źródeł, wycieków,
młak, lecz ich wydajność rzadko przekracza 1,0 dm3∙s–1. Obecność stałych i wydajnych źródeł i młak (przeważnie związanych z wychodniami łupków) ogranicza się do
stref osuwiskowych i rumoszy skalnych związanych z wychodniami piaskowców.
Według Dynowskiej (Dynowska 1995) na obszarze miasta występują trzy typy
krążenia wód:
– bardzo szybkiego krążenia, cechujący się dużym zasilaniem z opadów, dużą
zasobnością wód podziemnych związaną z retencją w utworach koluwialnych,
dużą liczbą wydajnych i stałych źródeł, oraz wysokim odpływem jednostkowym przekraczającym 20 dm3∙s–1∙km–2. Ten typ krążenia można przyporządkować wododziałowym i źródłowym obszarom beskidzkiej części BielskaBiałej oraz obszarowi alimentacyjnemu źródła Walczok w Straconce;
– szybkiego krążenia wód, cechujący się bardzo wysokimi opadami, małymi zasobami wód podziemnych, źródłami o niewielkiej wydajności, bardzo niewyrównanym w czasie odpływem. Można tu zaliczyć m.in. Cyberniok, Kołowrót, Kozią Górę, Równię, Łysą Górę wraz ze stokami oraz równiny stożków
usypanych przez potoki rozcinające krawędź Beskidu Śląskiego;
– powolnego krążenia wód obejmujący Pogórze, o małych opadach, małych zasobach wód podziemnych, małej liczbie źródeł. Do tego typu zaliczyć należy
także wody krążące w aluwiach den dolin Białej i Wapienicy.
Zagrożenia jakości wód podziemnych
Stan czystości wód podziemnych może zmieniać się w wyniku procesów przyrodniczych oraz gospodarczej działalności człowieka. Jej wynikiem jest m.in. emisja
do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, które mogą mieć charakter lokalny lub regionalny (Rzychoń 1998).
Główne zagrożenie dla środowiska wodnego obszaru badań wynika z jednej strony z napływu zanieczyszczonych mas powietrza – przeważnie z kierunku obszarów
przemysłowych Polski, Czech i Europy Zachodniej, z drugiej zaś z morfologii terenu. Masy powietrza napływające kierunku zachodniego i północno-zachodniego
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napotykają na swojej drodze, wysoką na kilkaset metrów, barierę górską Beskidów
Morawsko-Śląskich. Tu na progu orograficznym dochodzi do zwiększonej depozycji
opadów, a co za tym idzie także zanieczyszczeń. Z kolei szerokie na 4 kilometry
obniżenie Bramy Wilkowickiej otwarte jest na napływ mas powietrza z kierunku
południowego i południowo-wschodniego. Różnica wysokości w obrębie BielskaBiałej wynosi aż 840 metrów. Zatem sąsiedztwo Beskidów ma tu zasadnicze znaczenie w kształtowaniu wielkości i jakości zasobów wodnych, w tym wypływów wód
podziemnych.
Wyniki badań
Wartości pH wody opadowej i źródlaTab. 1. Wartości pH wody opadowej oraz
źródlanej w okresie maj 2011 – maj 2012
nej w okresie maj 2011 – maj 2012 roku w
roku
zakresie wartości średnich, maksymalnych
i minimalnych zestawiono w tab. 1. AnaliRodzaj próbki
Śr.
Min. Maks
za wskazuje, że największą zmienność pH
.
Wartość dopuszczalna*
–
6,5
9,5
obserwuje się w wodzie opadowej. ŚredWoda opadowa
5,4
3,9
7,6
nia wartość pH opadu jest nieznacznie
Józef JA
7,3
6,5
7,8
niższa od naturalnego odczynu wód opaNad Potokiem NP
7,7
7,3
8,1
dowych i wynosi 5,4. Występowały liczne
Walczok ST
7,1
6,7
7,6
Żołędziowa
ZO
6,6
5,6
7,2
przypadki opadu o niskim pH. Najwyższa
Wołek
Kosary
WK
7,7
7,5
8,2
kwasowość opadu (pH = 3,9) była w marWołek
Panienka
WP
7,3
6,8
7,8
cu oraz kwietniu 2012 roku. Wody źródeł
w analizowanym okresie wykazują się
* wg Rozporządzenia (2007, 2010)
stabilnością odczynu pH.
Jedynie w źródle ZO 25% wartości znajTab. 2. Średnie wartości Ca, K, Mg
dowało się poniżej dopuszczalnych norm.
w wodach analizowanych źródeł
Najwyższe spośród wartości minimalnych
Źródło
Średnia zawartość
odnotowano w źródłach WP w okolicach
jonów [mg·dm–3]
Porąbki (pH = 6,8) oraz w źródle NP (pH =
Ca
K
Mg
Józef JA
33
2
3
7,3) w Bielsku – Białej. Najwyższe pH
Nad Potokiem NP
74
4
3
zarejestrowano w źródle WK (pH = 8,2)
Walczok
ST
22
1
2
oraz NP (pH = 8,1) a ich wartości mieściły
Żołędziowa ZO
16
1
2
się w zakresie górnej granicy zakresu doWołek Kosary WK
74
1
5
puszczalnego. Największa zmienność warWołek Panienka WP
32
2
3
tości obserwowano w źródle JA i ZO.
Wartość odczynu jest bardzo istotna dla życia roślinnego i zwierzęcego. Problem
kwasowości dotyczy obszaru Beskidów – zbudowanych ze skał zawierających glinokrzemiany.
Przy pH > 5 minerały te uwalniają aniony kwasu krzemowego, pozostawiając
w skale macierzystej związki Fe i Al. Gdy jednak pH obniża się poniżej 5 ługowane
są związki glinu, które są bardzo szkodliwe dla życia organizmów wodnych np. wielu gatunków ryb.
Średnią zawartość Ca, Mg i K w badanych źródłach przedstawiono w tab. 2. Bardzo mała zmienność jonów obserwowana jest w źródle ZO i ST.
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Wykonana analiza pozostałych pierwiastków tj. glinu, boru, chromu, kadmu,
manganu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, sodu i żelaza wskazuje, że mieściły się one w
granicach dopuszczalnych wartości dla wody przeznaczonej do spożycia. Informacje
o stężeniu pierwiastków, dla których wystąpiły odchylenia od zakresu dopuszczalnego zestawiono w tab. 3. Były to arsen, selen i antymon.
Zawartość arsenu była w zakresie dopuszczalnym w całym badanym okresie ZO,
NP, WK, WP. W źródle WP w maju 2011 roku zaobserwowano wartość zbliżoną do
maksymalnej wartości dopuszczalnej. W źródle ST i ZO średnia wartość zawartości
arsenu 5 μg∙dm–3 i mieściła się w zakresie dopuszczalnym, jednak wartości maksymalne przekraczały wartość dopuszczalną. Wartości te zaobserwowano również
w maju 2011 roku.
Zawartość antymonu w marcu i kwietniu w źródłach JA, ZO i WP osiągała wartości zbliżone do dopuszczalnej normy.
Zawartość selenu przekraczała wartości dopuszczalne we wszystkich źródłach
w całym analizowanym okresie. Przy wartości dopuszczalnej 10 μg∙dm–3 średnia
zawartość wahała się od 26 μg∙dm–3 dla źródła ST aż do 84 μg∙dm–3 dla źródła WK.
Maksymalne zmierzone wartości zbliżały się do 200 μg∙dm–3: w wodach ze źródła
JA (199 μg∙dm–3 – 24.02.2012) oraz WK (178 μg∙dm–3 – 26.12.2011).
–3

Tab. 3. Koncentracja arsenu (As), antymonu (Sb) i selenu (Se) [μg·dm ] w wodach źródlanych
Bielska-Białej wraz z informacją o przekroczeniu dopuszczalnych wartości
źródło

As

Sb

Se

Józef
A

w zakresie
dopuszczalnym

górna granica normy
9.03.2012

śr. – 45;
maks. – 199 (24.02.2012)

Nad Potokiem
NP

w zakresie
dopuszczalnym

w zakresie
dopuszczalnym

śr. – 67;
maks. – 139 (18.05.2011)

Walczok
ST

śr. – 5;
maks. – 15 (9.05.2011)

w zakresie
dopuszczalnym

śr. – 26;
maks. – 129 (27.05.2011)

Żołędziowa
ZO

śr. – 5;
maks. – 12 (27.05.2011)

górna granica normy
24.04.2012

śr. – 42;
maks. – 160 (24.02.2012)

Wołek
Kosary WK

w zakresie
dopuszczalnym

w zakresie
dopuszczalnym

śr. – 84;
maks. – 178 (6.12.2011)

Wołek
Panienka WP

górna granica normy
18.05.2011

górna granica normy
24.02.2012

śr. – 59;
maks. – 161 (24.04.2012)

Wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia (2007, 2010) wynosi 10 μg·dm–3

Podsumowanie
Wartość pH wód w nadanych źródłach mieściła się w zakresie dopuszczalnym.
Wyjątek od wartości dopuszczalnych zaobserwowano w źródle ZO, gdzie w 25%
pomiarów pH przekraczało normę.
Zawartość wielu pierwiastków (glinu, boru, chromu, kadmu, manganu, miedzi,
niklu, ołowiu, rtęci, sodu, żelaza, wapnia, magnezu i potasu) mieściła się w zakresie
dopuszczalnym. Zawartość Sb pozostawała w zakresie dopuszczalnym, chociaż
okresowo w JA, WP, ZO zbliżyła się do górnej granicy zakresu dopuszczalnego.
Zawartość As okresowo w przypadku ST i ZO przekraczała zakresy dopuszczalne.
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We wszystkich źródłach znacznie przekroczona została zawartość Se.
Okresowe przekroczenia wartości dopuszczalnych występujące szczególnie
w okresie kwiecień–maj mogą mieć związek z topnieniem pokrywy śnieżnej zanieczyszczonej przez depozycję zanieczyszczeń z powietrza w okresie zimowym.
Woda w badanych źródłach nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda do spożycia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia (2007, 2010). Największe
odchylenia wystąpiły w źródle ZO.
Konieczne jest kontynuowanie badań w celu określenia możliwych przyczyn pojawienia się znacznej zawartości pierwiastków szczególnie selenu w wodach.
Woda ze źródła Walczok ST, w której wyznaczono przekroczenia selenu wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwo Aqua S.A. w Bielsku-Białej do zasilania
wodociągów. Pomimo przekroczeń dopuszczalnych wartości selenu w źródle woda
ta wykorzystywana jest jako źródło wody surowej i poddawana jest uzdatnieniu.
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WPŁYW GDAŃSKA NA STOSUNKI WODNE ZLEWNI RZEKI STRZYŻA
INFLUENCE OF THE GDAŃSK ON WATER RELATIONS
OF THE STRZYŻA RIVER CATCHMENT
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Streszczenie: Celem pracy jest ustalenie wpływu Gdańska na stosunki wodne zlewni Strzyży
położonej na jego terenie. Badania terenowe oraz laboratoryjne zmierzały do oceny ilościowej
ilościowej (przepływy, stany wody) oraz jakościowej (zmienność wybranych cech fizykochemicznych) wód płynących badanego obszaru. Dodatkowym celem w pracy jest wykonanie
charakterystyki hydrograficznej rzeki oraz jej zlewni. W pracy wykazano, że najistotniejszy
wpływ na jakość wody w Strzyży i jej zlewni mają stężenia biogenów. Rzeka Strzyża poza
odmiennością jakościową, charakteryzuje się także specyficznymi stosunkami wodnymi,
typowymi dla rzek miejskich. Co najbardziej zaznacza się w bardzo szybkiej reakcji na opad
poprzez zwiększony przepływ.
Słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana, jakość wody, rzeka Strzyża, Gdańsk
Summary: The objective of this work is what influence have Gdańsk on water relations in the
catchment of the Strzyża river. The paper is based on field and laboratory work. This included
a quantitative assessment (flows, water levels) and qualitative assessment (variability of selected physico-chemical characteristics of water) of the study area. An additional objective of
the study is to perform hydrographic characteristics of the river and its catchment. The research shows that the most significant impact on water quality in the Strzyża and its catchment
have the concentration of nutrients. Beyond the difference of quality, Strzyża is characterized
by a specific water conditions which are typical for urban rivers. The very rapid response to
rainfall by increased flow is one of these typical urban rivers reactions.
Key words: urban catchment, water quality, Strzyża river, Gdańsk

Wstęp
Gdańsk – miasto położone nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy do Wisły, na
obszarze zachodniej części delty Wisły od zawsze silnie związane było z wodą. Ze
względu na swoje położenie w czterech odmiennych jednostkach fizycznogeograficznych, charakteryzuje się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu, zróżnicowaniem
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topoklimatycznym, a przede wszystkim hydrograficznym, na który wpływ oprócz
warunków naturalnych ma także człowiek. Jednym z obiektów hydrograficznych
występujących na terenie miasta są rzeki, które można nazwać „miejskimi”. Rzeka
miejska to ciek, który znajduje się w granicach administracyjnych miasta oraz którego znaczna powierzchnia zlewni jest silnie przekształcona przez człowieka. Niezwykle istotne jest zagospodarowanie terenu oraz przepuszczalność gruntów, które decydują o odpływie i transporcie fluwialnym ze zlewni rzecznej (Ciupa 2009). Jednocześnie w sensie hydrograficznym jej koryto jest przekształcone antropogenicznie
(obudowa i wzmocnienie brzegów, występująca zabudowa hydrotechniczna, infrastruktura techniczna obserwowana wzdłuż jej biegu, wykorzystanie energetyczne
itd.), przez co „inaczej” (gwałtowniej i szybciej) reaguje hydrologicznie na występujące warunki meteorologiczne (Ciupa i in. 2012), a przede wszystkim na opady atmosferyczne. Również jakość wód takiej rzeki powinna odbiegać od typowej rzeki
naturalnej, co wynika z większej ilości potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.
Celem pracy jest ustalenie, jaki wpływ wywiera Gdańsk na stosunki wodne zlewni Strzyży położonej na jego terenie. Główne prace związane były z pracami terenowymi oraz laboratoryjnymi. Obejmowały one ocenę nie tylko ilościową (przepływy,
stany wody), ale także ocenę jakościową (zmienność wybranych cech fizykochemicznych wody). Celem dodatkowym pracy jest wykonanie charakterystyki hydrograficznej rzeki oraz jej zlewni.
Charakterystyka obszaru badań
Obiektem badań jest zlewnia Strzyży, która położona jest w granicach administracyjnych Gdańska. Jej powierzchnia wynosi 33,2 km2. Jest ona lewostronnym
dopływem Martwej Wisły. Według hierarchizacji Graweliusa jest to zlewnia II rzędu. Źródła cieku znajdują się na wysoczyźnie w rejonie miejscowości Kiełpinek.
Stamtąd spływa kilka mniejszych cieków, które odwadniając okolice Matarni i Kokoszek dają początek Strzyży (Górecka 1994 Cieśliński, Jereczek-Korzeniewska
2005). Strzyża odwadnia 3 mezoregiony fizycznogeograficzne tj. Żuławy Wiślane
(313.53), Mierzeję Wiślaną (313.54) i Pojezierze Kaszubskie (314.51).
Rzeźbę terenu górnej części zlewni Strzyży ukształtowała głównie działalność lądolodu skandynawskiego oraz wody fluwioglacjalne. Obszar charakteryzuje się dużymi deniwelacjami od ok. 40 m n.p.m. do 110 m n.p.m. (ryc. 1). W wyniku działalności wód płynących wykształciły się dodatkowo liczne doliny, między innymi Dolina Brętowska, w której dnie płynie Strzyża oraz Dolina Potoku Królewskiego.
Środkowa i dolna część zlewni Strzyży leży na północno-zachodnim krańcu delty
Wisły. Z kolei odcinek ujściowy Strzyży znajduje się na terenie Mierzei Wiślanej,
którą budują piaszczyste utwory.
Najważniejsze dopływy Strzyży to Potok Matarnicki (lewostronny) oraz Potoki
Królewski (Bystrzec II) i Potok Jasień, które są prawostronnymi dopływami (ryc. 2).
Długość rzeki podawana w źródłach waha się od 12,79 km (Cieśliński i JereczekKorzeniewska 2005) do 13,3 km (Górecka 1994). Według obliczeń średni spadek
cieku to 10,5‰. W górnym biegu rzeka ma cechy potoku górskiego, a jej spadek
wynosi 12,2‰ (Górecka 1994). Strzyża od źródeł w rejonie Kokoszek płynie w ko-
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rycie o naturalnym charakterze, dalej przez lasy głęboką doliną erozyjną. W okolicy
zbiornika retencyjnego „Nowiec II” wypływa z rezerwatu „Dolina Dolnej Strzyży”
i przepływa przez osiedle mieszkaniowe (Matemblewo) do zbiornika „Srebrzysko”.
Brzegi na tym odcinku potoku umocnione są faszyną, a w miejscach gdzie rzeka
wpływa do zbiorników retencyjnych zabezpieczone są gabionami.

Ryc. 1. Rzeźba terenu zlewni Strzyży

Ryc. 2. Szkic hydrograficzny zlewni Strzyży
1 – dział wodny II rzędu, 2 – dział wodny obszaru bezodpływowego ewapotranspiracyjnego,
3 – dział wodny obszaru bezodpływowego chłonnego, 4 – zagłębienie bezodpływowe chłonne, 5 – podmokłości, 6 – cieki i zbiorniki, 7 – cieki przykryte, 8 – punkt pomiarowy
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Na odcinku od zbiornika „Srebrzysko” do ujścia do Martwej Wisły, Strzyża płynie
przez tereny miejskie o intensywnej zabudowie mieszkaniowej i przemysłowej
w uregulowanym korycie. Brzegi na tym odcinku są betonowe, a w niektórych fragmentach rzeka płynie krytymi kanałami (Górecka 1994).
W zlewni Strzyży znajduje się 8 zbiorników retencyjnych, w tym 6 jest na potoku
Strzyża, jeden na potoku Królewskim i zbiornik retencyjny „PotokowaSłowackiego”. Największym zbiornikiem w zlewni jest zbiornik „Srebrzysko” położony na ulicy Słowackiego, który po powodzi w Gdańsku w lipcu 2001 roku trzeba
było odbudować. Całkowita pojemność retencyjna zbiorników znajdujących się
w zlewni wynosi prawie 74 tys. m3.
Metody
Postępowanie badawcze dotyczyło przede wszystkim zbierania materiałów źródłowych, w tym kartograficznych, potrzebnych do realizacji celu pracy. Ich uzupełnieniem były prace terenowe, podczas których wykonano dokumentację fotograficzną oraz dokonano inwentaryzacji sieci hydrograficznej, zabudowy hydrotechnicznej
i zabudowy koryta rzeki.
Pomiary przepływu oraz pomiary dotyczące jakości wody uzyskano z Zakładu
Ochrony Środowiska i Higieny Transportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Na Strzyży zlokalizowano jeden punkt pomiarowy. Został on umiejscowiony w odcinku ujściowym rzeki. Jego współrzędne to: 18°38,549’E i 54°22,544’N. Badania
wykonywano w latach 1995–2009, z częstotliwością raz w miesiącu. Pomiary dotyczące jakości wody obejmowały liczne wskaźniki fizyko-chemiczne (Nowacki
i Szumilas 2010). Do realizacji celów niniejszej pracy wybrano jedynie wyniki dotyczące stężeń: chlorków, fosforu ogólnego, azotu ogólnego oraz wielkości tlenu rozpuszczonego, przewodności właściwej i odczynu wody pH, które stanowią najlepsze
wskaźniki do oddziaływania miasta na jakość wód.
Dane dotyczące wielkości opadu atmosferycznego i temperatury powietrza pochodzą ze stacji synoptycznej położonej w Gdańsku na terenie Portu Północnego.
Zebrane dane obejmują lata 1995–2009 (http://www.tutiempo.net/en/climate).
W pracy obliczono również ładunki chwilowe zanieczyszczeń według wzoru
Li = Ci∙Qi (Bogdanowicz 2004), gdzie Li to ładunek chwilowy [g∙s–1], Ci to stężenie
chwilowe [mg∙dm–3], a Qi to przepływ chwilowy w dniu poboru próbki [m3∙s–1].
Wyniki i dyskusja
Warunki opadowe i przepływy
W wybranym do analizy okresie badań (1995–2009) najwyższe roczne sumy
opadów odnotowano w 2007 roku i wyniosły one 654 mm, natomiast najniższe były
zanotowane w 2003 – 376 mm (ryc. 4). Najwyższe średnie miesięczne opady zanotowano w lipcu – 1261 mm, zaś najniższe w lutym – 249 mm.
Według klasyfikacji opadów Kaczorowskiej (1962) lata 2003 i 2005 (z wielolecia
1995–2009) były latami bardzo suchymi, w 2003 roku niedobór opadów był na po-
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ziomie 31%, a w 2005 wyniósł 27%. Lat suchych było pięć (1995, 1996, 1997, 2006,
2009), niedobór opadów był w przedziale od 11% do 25%. Lat przeciętnych, w wieloleciu 1995 – 2009, również było pięć (1998, 1999, 2000, 2002, 2008), a odchylenie
od przeciętnej sumy dla wielolecia nie przekraczało w tym wypadku 10%. Trzy lata
z wielolecia (2001, 2004, 2007) były latami wilgotnymi, gdzie nadmiar opadów
wynosił od 11% do 25%.

Ryc. 3. Roczne sumy opadu na stacji synoptycznej Gdańsk i średni roczny przepływ Strzyży
(1995–2009)
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Ryc. 4. Średnie miesięczne: sumy opadu na
stacji synoptycznej Gdańsk i przepływy
Strzyży (1995–2009)

Najniższe średnie miesięczne przepływy odnotowano w lipcu i w sierpniu (ryc.
4). Wyniosły one odpowiednio 174,9 dm3∙s–1 oraz 175,6 dm3∙s–1. Najwyższe średnie
miesięczne przepływy w wieloleciu 1995–2009 (371,2 dm3∙s–1) zaobserwowano
natomiast w marcu. Zmienność przepływu w wieloleciu 1995–2009 najniższa była
w roku 1997, średni przepływ wyniósł 109,7 dm3·s–1. Najwyższa średnia wartość
przepływu wyniosła 386,3 dm3·s–1, odnotowano ją w 2002 roku. Średni roczny przepływ w wieloleciu 1995–2009 wyniósł 231,9 dm3·s–1.
Strzyża należy do rzek o zasilaniu gruntowo – deszczowo – śnieżnym, wyrównanym reżimie z wezbraniem wiosennym (Dynowska 1972). Potwierdzają to późniejsze wyniki badań (ryc. 4), z dwoma okresami wezbrań – roztopowych w marcu
i opadowych we wrześniu. Reakcja cieku na opad jest bardzo szybka. Rzeka w ciągu
kilku godzin od wystąpienia opadu reaguje na niego zwiększonym przepływem.
Stan jakościowy
Do głównych źródeł zanieczyszczeń na terenie zlewni analizowanej rzeki zaliczyć można m.in. obwodnicę trójmiejską, liczne nowopowstałe osiedla i centra handlowe, tereny rolnicze i rekreacyjne. Potwierdzają to również wyniki badań w innych
częściach Polski (Jankowski 1986, Czaja 1999, Słomka i in. 2007). Osobną grupę
stanowią opady atmosferyczne, które na terenach miejskich są znacznie zanieczyszczone (Durkowski i Woroniecki 2009, Ociepa i in. 2010), a jednocześnie powodują
szybkie zmiany hydrologiczne w zlewni. W przypadku zanieczyszczeń rolniczych
niezwykle groźne są spływy z pól po nawożeniu nawozami sztucznymi, odcieki
z nawozów sztucznych oraz dostawanie się do wód gnojówki i gnojowicy. Problemem jest też stosowanie pestycydów i tworzenie nielegalnych składowisk odpadów.
W konsekwencji obserwowany może być wzrost przewodności właściwej a także
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stężeń azotu ogólnego, fosforu i potasu (Dobrzyński 2006). Innym źródłem zanieczyszczeń mogą być zanieczyszczenia przemysłowe. Do najważniejszych wskaźników zaliczyć należy w tym przypadku metale ciężkie ołów, miedź, chrom, kadm,
rtęć i cynk. Źródłem zanieczyszczeń liniowych są drogi, które sezonowo dostarczają
wyjątkowo dużo ładunków chlorków (zimowe utrzymanie dróg).
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę uzyskanych wyników, z rozbiciem
na poszczególne wskaźniki fizyko-chemiczne, które zostały wybrane do analizy.
Odczyn wody kształtował się średnio, w latach 1994–1996, w granicach od 8,1
do 8,7 pH. Natomiast w 2009 roku, czyli ostatnim roku analizowanych danych, jego
średnia wartość pH wyniosła 7,7. Uzyskane wyniki wskazują, że wody Strzyży mają
odczyn obojętny lub lekko zasadowy.
Tlen rozpuszczony ma podstawowe znaczenie dla wszelkich procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w wodach naturalnych (Michaud 1991, Lange
1993). Warunkuje on jednocześnie ogólne krążenie materii organicznej i nieorganicznej w zbiornikach (Berner, Berner 1987). Jego zawartość ulega zmianom nie
tylko sezonowym, lecz także wynika ze zmian obserwowanych w środowisku naturalnym (temperatura, fotosynteza,
11
falowanie, intruzja wód słonych)
10
(Lange 1993, Choiński 2007). Rów9
nież istotne znaczenie dla notowanych
wartości tlenu rozpuszczonego mają
8
zanieczyszczenia
antropogeniczne
7
(Panganiban i in. 1979). Największe
6
średnie roczne stężenie tlenu rozpuszczonego odnotowano w 2009 roku –
11,0 mg∙dm–3, a najniższe w 2000
Ryc. 5. Średnie roczne wartości tlenu rozpuszroku – 8,1 mg∙dm–3 i była najniższa w
czonego w wodach Strzyży (1995–2009)
okresie badań (ryc. 5). Uzyskane
wyniki wskazują na dobre natlenienie wód rzeki Strzyży.
W przypadku chlorków najniższe średnie roczne stężenia zaobserwowano w 2007
roku i wyniosło 61,5 mg∙dm–3, natomiast w 1995 średnie stężenie chlorów było najwyższe – 312 mg∙dm–3 (ryc. 6).
Rozkład chlorków w układzie miesięcznym w wieloleciu 1995–2009 przedstawia
ryc. 7. Najwyższą średnią miesięczną wartość stężenia chlorków obserwowano
w lutym i wyniosła ona 345 mg∙dm–3, natomiast najniższą średnią miesięczną wartość stężenia chlorków zaobserwowano w sierpniu – 82 mg∙dm–3. Uzyskane wartości
wskazują na wyższe stężenia chlorków w wodach rzeki Strzyża niż w innych obiektach hydrograficznych, gdzie średnie wartości są na poziomie 20–30 mg∙dm–3 (Hermanowicz i in. 1997). Wysokie stężenie chlorków w wodach rzeki Strzyża wiązać
należy przede wszystkim z soleniem dróg w okresie zimowym (wartości najwyższe)
oraz zanieczyszczeniami przemysłowymi i socjalno-bytowymi (nowopowstałe osiedla mieszkaniowe). Być może pewien wzrost związany jest z dopływem chlorków
wraz z aerozolami, co jest obserwowane na terenach położonych w bliskim sąsiedztwie mórz (Nadstazik i in. 2000). Stężenie chlorków niesionych przez aerozole może
być na poziomie od 100 do 300 mg∙dm–3 (Liss i Duce 1997).
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Ryc. 6. Średnie roczne stężenie chlorków
w wodach Strzyży (1995–2009)
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Ryc. 7. Średnie miesięczne stężenie chlorków w wodach Strzyży (1995–2009)

Przebieg średnich wartości stężenia azotu całkowitego w poszczególnych latach
wielolecia 1995–2009 przedstawiono na ryc. 8. Najwyższe wartości tego wskaźnika
odnotowano w 2007 roku – 8,86 mg∙dm–3, natomiast najniższe w 2002 – 1,29
mg∙dm–3. Tak wysokie wartości, szczególnie te maksymalne wskazują na intensywne
oddziaływanie wielu punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń. W zależności od warunków hydrometeorologicznych istotne znaczenie mają zbiorniki retencyjne, które mogą okresowo deponować w swoich osadach związki azotowe lub oddawać je do toni wodnej w czasie występującego zjawiska resuspensji (Koc i in. 2009),
przez co może nastąpić wzrost stężeń tego wskaźnika. Potwierdzeniem tej tezy mogą
być badania Pietruszyńskiego i in. (2012) dla innego cieku położonego na terenie
Gdańska – Potoku Oruńskiego. Autorzy ci wykazali, że możliwe są okresowe akumulacje i desorpcje związków biogennych (azot, fosfor) na poziomie od kilku do
ponad 300% wartości ładunku dostarczanego do tych zbiorników.
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Ryc. 8. Średnie stężenie azotu całkowitego
w wodach Strzyży (1995–2009)
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Ryc. 9. Średnie miesięczne stężenia azotu
całkowitego w wodach Strzyży (1995–2009)

Średnie stężenie azotu w układzie miesięcznym w wieloleciu 1995–2009 przedstawiono na ryc. 9. Najwyższą średnią miesięczną wartość stężenia azotu obserwowano w miesiącu marcu i wyniosła ona 4,02 mg∙dm–3, natomiast najniższe średnie
miesięczne stężenie azotu zaobserwowano w maju – 2,53 mg∙dm–3.
Średnie roczne stężenia fosforu całkowitego dla poszczególnych lat w wieloleciu
przedstawia ryc. 10. Najwyższą średnią roczną wartość tego wskaźnika zaobserwowano w 1995 roku (0,379 mg∙dm–3), a najniższą – w 1999 (0,103 mg∙dm–3). Fosfor
ogólny to wskaźnik zanieczyszczenia środowiska, zmieniający się sezonowo. Poja-

260

wia się jesienią, zimą i wiosną, a zanika latem (Hermanowicz i in. 1999). Bardzo
dobrze określa ilość używanych nawozów sztucznych na polach. Głównymi uwarunkowaniami wpływającymi na zmiany fosforu ogólnego jest działalność rolnicza,
dopływ zanieczyszczeń socjalno-bytowych z osiedli, przez które przepływa Strzyża,
a także podobnie jak to ma miejsce w przypadku azotu ogólnego oddziaływanie
osadów dennych zbiorników retencyjnych.
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Ryc. 10. Średnie roczne stężenie fosforu całkowitego w wodach Strzyży (1995–2009)
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Ryc. 11. Średnie miesięczne stężenie fosforu
całkowitego w wodach Strzyży (1995–2009)

Na sezonowe zmiany stężenia fosforu ma wpływ wiele czynników m.in. nawożenie użytków rolnych, odwadnianie terenu, procesy biochemiczne zachodzące w czasie wegetacji przy podwyższonej temperaturze powietrza i wody, zbieranie roślin
uprawnych w czasie zbiorów oraz zanik szaty roślinnej w okresie zimowym. Czynniki hydrologiczne, zwłaszcza w czasie wezbrań mają wpływ na sezonowość stężeń
i ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego (Bogdanowicz 2004).
Ładunki zanieczyszczeń
Chwilowe ładunki azotu i fosforu, traktowane jako zanieczyszczenia, w okresie
badań były zróżnicowane ryc. 12. Najwyższe średnie chwilowe ładunki azotu w 2008
roku wynosiły 1,002 g∙s-1, natomiast fosforu w 2002 (0,088 g∙s-1). Najniższe średnie
wartości chwilowe ładunków azotu i fosforu były w 1998 roku (odpowiednio:
0,095 g∙s-1 i 0,007 g∙s-1).
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W cyklu rocznym najwyższą wartość ładunków azotu ogólnego zaobserwowano
w marcu (1,08 g∙s-1), a fosforu w lutym (0,058 g∙s-1). Najniższą wartość ładunku
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chwilowego azotu obserwowano w lipcu (0,29 g∙s-1), a fosforu ogólnego w maju
(0,02 g∙s-1).
Podsumowanie i wnioski
Zlewnia Strzyży ze względu na lokalizację na terenie Gdańska i zróżnicowaną
strukturę użytkowania terenu (obszary rolnicze, ogródki działkowe, tereny zurbanizowane) oraz liczne źródła zanieczyszczeń (pola uprawne, składowiska odpadów,
drogi szybkiego ruchu, osiedla mieszkalne), charakteryzuje się dużym zanieczyszczeniem wód. Najbardziej zaznaczają się i mają największy wpływ na jakość wody
stężenia biogenów (azot ogólny, fosfor ogólny). Dużym problem w czasie zimy są
spływy soli drogowej do rzeki. Takimi liniowymi źródłami zanieczyszczeń w badanej zlewni są obwodnica trójmiejska, a także ulica Słowackiego, biegnąca wzdłuż
cieku. O znaczeniu tego czynnika świadczy znaczny wzrost chlorków w czasie roztopów. Największe średnie miesięczne stężenie tego wskaźnika obserwuje się
w lutym. Istotnym problemem jakościowym rzeki są także osady deponowane na
dnie zbiorników retencyjnych. Z jednej strony ma to charakter pozytywny, gdyż
następuje częściowa ich retencja. Z drugiej strony ma charakter negatywny, gdyż w
okresie zjawiska resuspencji duże ilości nagromadzonych zanieczyszczeń mogą
przedostawać się do toni wodnej.
Rzeka Strzyża poza odmiennością jakościową, charakteryzuje się także specyficznymi stosunkami wodnymi, typowymi dla rzek miejskich. Rzeka bardzo szybko
reaguje na opady atmosferyczne, co w przypadku deszczy nawalnych może kończyć
się powodzią, podobną do tych, jakie wystąpiły tu w 2001 i 2008 roku. Rozbudowa
osiedli mieszkalnych oraz budowa centr handlowych w bliskim sąsiedztwie rzek
wpływa także znacząco na stosunki wodne zlewni Strzyży. Przykładem może być
budowa Galerii Bałtyckiej, która przyczyniła się do zakrycia jej koryta. Również
nastąpiła znacząca zmiana jej biegu. Kolejnym elementem odróżniającym Strzyżę od
innych cieków jest zabudowa hydrotechniczna. Istnienie tu aż 8 zbiorników małych
zbiorników retencyjnych powoduje modyfikację przepływów na rzece. Dalsza modernizacja zabudowy hydrotechnicznej i budowa nowej wpływać będzie na poprawę
nie tylko warunków hydrologicznych, ale także jakości wód rzeki.
Zmieniające się zagospodarowanie zlewni jest wyzwaniem dla osób pracujących
nad planowaniem dalszej rozbudowy dzielnic położonych przede wszystkim w górnej i środkowej części zlewni Strzyży. Obecnie właśnie tam przewiduje się największy rozwój zabudowy mieszkaniowej. Ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców budowa nowych osiedli jest niezbędna, jednak należy pamiętać, także
o zrównoważonym rozwoju, który z kolei gwarantuje zgodne współżycie człowieka
ze środowiskiem. Bardzo ważne jest by pamiętać o tym, że każda ingerencja w środowisko może doprowadzić do niespodziewanych konsekwencji.
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Streszczenie: Ograniczone zasoby wodne Pekinu sprawiają, że dzieje miasta były od zawsze
związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą i z realizacją rozmaitych przedsięwzięć
hydrotechnicznych, które po dziś dzień stanowią nieodłączny element jego krajobrazu.
W artykule zaprezentowano najważniejsze inwestycje wodne, podejmowane w Pekinie od
X w. do czasów współczesnych, wskazując przy tym na rolę, jaką odegrały one w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, a także w rozwoju gospodarczym stolicy Państwa Środka.
Słowa kluczowe: Pekin, krajobraz miejski, dynastie, cesarskie rezydencje, zbiorniki wodne
Summary: Limited water resources of Beijing make the history of the city has always been
associated with rational water management and implementation of various hydraulic engineering projects, which to this day are an integral part of its landscape. The article presents the
most important water investments undertaken in Beijing from the 10th century to the present
day, indicating the role they have played in shaping the urban space, as well as in the economic development of the capital of the Middle Kingdom.
Key words: Beijing, urban landscape, dynasties, imperial courts, reservoirs

Wprowadzenie
Zachodzące w Chinach na przestrzeni wieków przemiany natury społecznoekonomicznej, a także politycznej powodują nieustanną ewolucję przestrzeni miejskiej w tym kraju. Dotyczy to zwłaszcza wielkich ośrodków, jak na przykład Pekinu
– miasta, które od początków swego istnienia zmagało się z problemami natury wodnogospodarczej i w związku z tym podejmowało i wciąż podejmuje liczne zabiegi
dla ich rozwiązania.
Celem pracy jest omówienie, na tle wydarzeń historycznych, wybranych inwestycji wodnych zrealizowanych w stolicy Państwa Środka w ciągu ostatniego tysiąclecia, a także wskazanie roli, jaką odegrały one w kształtowaniu przestrzeni miasta

264

i w jego rozwoju gospodarczym. Pozwoli to z jednej strony zrozumieć specyfikę
miejskiego krajobrazu współczesnego Pekinu, a z drugiej – uzmysłowić sobie kwestie wodnogospodarcze, z którymi obecnie boryka się ta metropolia.
Wykorzystane w pracy materiały źródłowe obejmują publikacje w języku polskim, angielskim oraz chińskim. W analizie kartograficznej wykorzystano plany
miasta zamieszczone w chińskojęzycznych materiałach źródłowych, a także grafikę
programu Google Earth. Praca jest także pokłosiem pobytu autora na stażu naukowym w Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie w latach 2009–2012.
Obszar badań
W 2012 roku miasto wydzielone Pekin zajmowało powierzchnię 16,4 tys. km2
i liczyło ponad 20 mln ludności (Urząd Statystyczny… 2013). Należy przy tym wyjaśnić, że w tak określonych granicach stolicy Chin, obok terenów o typowej zabudowie miejskiej, znajdują się wykorzystywane rolniczo obszary o wiejskim charakterze krajobrazu. W 2009 roku użytki rolne w obrębie miasta wydzielonego zajmowały
niemal 1,1 mln ha (Jiao 2010). W związku z tym, w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na liczącym około 625 km2 obszarze miejskiej zabudowy Pekinu,
ograniczonym piątą obwodnicą.
Miasto wydzielone Pekin leży w dorzeczu rzeki Hai (powierzchnia 265 tys. km 2)
uchodzącej do zatoki Bohai. Na sieć rzeczną miasta składa się około 200 cieków,
z których większość jednak tylko okresowo prowadzi wodę. Do największych rzek
należą: Chaobai, Ju, Juma oraz Yongding. Dane źródłowe wymieniają także 26 jezior
o łącznej powierzchni 672 ha (Zhu 1992, Cheng 2010).
Stolica Chin posiada stosunkowo ograniczone zasoby wodne: w wieloleciu 1951–
2011 średni opad roczny na terenie miasta wydzielonego wyniósł 553,2 mm. W zestawieniu bilansowym Pekinu daje to 9,8 mld m3 wody po stronie przychodów, natomiast po stronie rozchodów na parowanie przypada 6 mld m3, na odpływ powierzchniowy 1,4 mld m3, a na odpływ podziemny 2,4 mld m3 (Hu 2012). Niekorzystny jest także rozkład czasowy opadów atmosferycznych: w związku
z występującą na tym obszarze cyrkulacją monsunową około 85% opadów przypada
na okres od czerwca do września. O tym, że Pekin od początku swego istnienia boryka się z niedoborami wody świadczyć może przekazywana przez stulecia legenda,
wedle której złośliwe smoki wydziedziczone z terenu, gdzie miasto miało powstać,
postanowiły zamienić całą okolicę w pustynię, aby nie dopuścić do jego wzniesienia.
Jednakże, dzięki interwencji budowniczych, zamiar ten powiódł się tylko częściowo,
ponieważ o ile smoki wypiły cała wodę zdatną do picia, to nie zdołały pozbawić
mieszkańców wody do picia niezdatnej (Künstler 1991).
Bez wątpienia, woda oraz obiekty z nią związane są świadectwem długiej i niezwykle bogatej historii miasta, ale mają też istotne znaczenie kulturowe, odzwierciedlają bowiem specyficzne postrzeganie przez mieszkańców Państwa Środka otaczającej ich rzeczywistości, zgodnie z zasadami yin-yang oraz fengshui (dosł. wiatr –
woda).
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Ryc. 1. Zarys położenia Pekinu w czasach pięciu dynastii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Li i in. (2009)

Pekin nazywany jest stolicą pięciu dynastii, były to kolejno: Liao, Jin, Yuan,
Ming oraz Qing. Każda z nich wniosła swój wkład w kształtowanie przestrzeni miasta (ryc. 1), w tym również poprzez realizację różnego typu inwestycji wodnych.
Inwestycje wodne Pekinu
Ślady wczesnego osadnictwa w rejonie Pekinu sięgają co najmniej 1046 roku
p.n.e. – istniało tu wówczas osiedle o charakterze handlowym, zwane Jicheng, czyli
Ostowy Gród (Künstler 1991). Jednak właściwy rozkwit miasta nastąpił dopiero
w X w., kiedy to władcy panującej ówcześnie kitańskiej dynastii Liao (938–1125)
ustanowili w tym miejscu swoją stolicę, nadając jej nazwę Nanjing, czyli Południowa
Stolica. Na osuszonej wyspie wśród bagien Liao zbudowali jedną ze swoich podmiejskich rezydencji, na którą składał się pałac z ogrodem. Podobnie, w XII w. dżurdżeńska dynastia Jin (1153–1215) wzniosła swoją stolicę w obrębie dzisiejszego
Pekinu i nazwała ją Zhongdu (Środkowa Stolica). W celu osuszenia bagien wykopano jezioro, a z wydobytej ziemi usypano trzy sztuczne wyspy. W ten sposób Jin nawiązywali do legendy o trzech magicznych górach, zamieszkiwanych przez chińskie
bóstwa, które posiadły tajemnicę nieśmiertelności. Jezioro, znane jako Beihai (Północne Morze, powierzchnia 38,9 ha), przetrwało do czasów współczesnych i znajduje się w parku (pow. 71 ha) o tej samej nazwie. Przez kilkaset lat obszar ten stanowił
część zamkniętych terenów cesarskich i dopiero w 1925 roku udostępniono go dla
zwiedzających. Z czasów panowania dynastii Jin pochodzą też odkopane w 1990
roku kanały, którymi odprowadzano zanieczyszczoną wodę poza miejskie mury, do
fosy opasującej ówczesne Zhongdu (Zespół Redakcyjny Pekińskiego Muzeum…
2010). Jin pozostawili po sobie także wspaniały 11-przęsłowy most na rzece Yongding o długości 266 m i szerokości 7,5 m, znany jako Most Marco Polo. Warto dodać, że jest to jeden z najlepiej zachowanych w Chinach mostów łukowosegmentowych, których idea budowy polegała na wzniesieniu konstrukcji wspartej
nie na tradycyjnym łuku pełnym, lecz na tzw. łuku segmentowym (odcinkowym),
będącym częścią półokręgu. Mosty budowane w taki sposób wymagają zużycia
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mniejszej ilości materiałów i są bardziej wytrzymałe od mostów opartych na łuku
pełnym. Najwcześniejsze tego typu obiekty powstawały w Państwie Środka już
w VII w. i swoją innowacyjnością wyprzedzały o 500–600 lat podobne konstrukcje
w Europie (Temple 1994).
Kolejne istotne zmiany w wodnym krajobrazie Pekinu nastąpiły w II poł. XIII w.,
tzn. w czasach mongolskiej dynastii Yuan. W związku z ustanowieniem letniej stolicy w tym mieście (przemianowanym wówczas na Dadu) i szybko rosnącym zapotrzebowaniem na wodę, sprawujący w owym czasie władzę Kubilaj Chan powierzył
pieczę nad pracami hydrotechnicznymi jednemu z najwybitniejszych matematyków
i inżynierów – Guo Shoujing. Realizacja projektu wymagała wybudowania kanału
o długości około 30 km, którym wody z położonego w Górach Zachodnich źródła
Baifu, poprzez jezioro Wengshan, zostały skierowane do Dadu (ryc. 2). W tym też
okresie na południe od wymienionego wcześniej jeziora Beihai zbudowano kolejny
zbiornik wodny, znany dziś jako Środkowe Morze (chiń. Zhonghai). Ponadto,
w obrębie miasta przeprowadzono sieć biegnących około 1,65 m pod ziemią i szerokich na 1 m kanałów, za pośrednictwem których nieczystości spływały do fosy.
Fragmenty tego typu konstrukcji odkryto w Pekinie w 1980 roku (Li i in. 2009).

Ryc. 2. Projekty hydrotechniczne zrealizowane w Pekinie za czasów mongolskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie Cheng (2010)

Kubilaj Chan doskonale zdawał sobie sprawę z kluczowego znaczenia racjonalnej
gospodarki wodnej dla rozwoju całego Imperium. W związku z tym, pod kierunkiem
wspomnianego inżyniera Guo Shoujing w latach 1292–1293 podjęto także prace nad
odbudową i połączeniem w całość izolowanych do tej pory odcinków Wielkiego
Kanału – najdłuższej drogi wodnej zbudowanej przez człowieka (1782 km). W efekcie tych działań, Kanał, zwany również Cesarskim, połączył stołeczne Dadu z położonym dalej na południe miastem Hangzhou, wymiernie przyczyniając się do umocnienia spójności kraju. Wielki Kanał był także jedną z głównych arterii, którą do
stolicy docierała żywność z cieplejszych i wilgotniejszych południowych części
Imperium. Kanał kończył się w położonej na wschód od Dadu miejscowości
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Tongzhou. Tu towary przeładowywano, a następnie transportowano do Miasta Cesarskiego za pośrednictwem uregulowanej, wyposażonej w 24 śluzy rzeki Tonghui
(Sobkowiak 2012). Ta z kolei miała połączenie z trzema zbiornikami wodnymi, tj.:
Xihai (Zachodnie Morze), Houhai (Tylne Morze) oraz Qianhai (Przednie Morze),
zajmującymi w sumie około 147 ha, a zwanymi za czasów mongolskich Jishuitan
(obecnie Shichahai).
W połowie XIV w. wybuchło powstanie przeciw Mongołom, które doprowadziło
do upadku dynastii Yuan i ustanowienia w 1368 roku rodzimej dynastii Ming (do
1644). Ponieważ odbudowa zniszczonego w walkach mongolskiego Dadu pochłonęłaby znaczne sumy, stolicę początkowo przeniesiono do dzisiejszego Nankinu (Południowa Stolica). Jednak w 1421 roku trzeci cesarz dynastii Ming powrócił do Dadu
i przemianował jego nazwę na Beijing (Północna Stolica). W ramach odbudowy
północny mur przesunięto w kierunku południowym, podobnie postąpiono z murem
w południowej części miasta (Künstler 1991) (ryc. 3). W rezultacie tych zabiegów
wzniesiona za czasów mongolskich fosa w północnej części miasta znalazła się
w odległości około 3 km od nowych murów – jej ślady widoczne są po dziś dzień.
W 1957 roku teren ten wpisano na listę zabytków, a w 1974 rozpoczęto tu tworzenie
pasa zieleni. Obecnie wzdłuż fosy ciągnie się park miejski o długości niemal 5 km,
szerokości 130–160 m i powierzchni 67 ha.
W latach 1437–1443
Pekin ponownie opasano
murami, a wokół nich
wykopano nową fosę.
Znaczne jej odcinki zachowały się do czasów
współczesnych, zwłaszcza w południowej części
miasta. Osobną fosą
otoczono także Pałac
Cesarski, wzniesiony w
latach 1406–1420. Ziemia wydobyta przy kopaniu fosy posłużyła do
usypania Wzgórza WęRyc. 3. Położenie murów miejskich w czasach dynastii
glowego
(Wzgórze
Yuan (Dadu) oraz Ming (Beijing)
Jingshan),
będącego
najwyższym wzniesieŹródło: opracowanie własne na podstawie Li i in. (2009)
niem (89,2 m n.p.m.) w
obrębie miejskiej zabudowy Pekinu. Zgodnie z zasadami geomancji (chiń. fengshui)
wzgórze miało chronić cesarza i cały kompleks pałacowy przez złymi wpływami z
północy. Natomiast od południa podobną rolę pełniła tzw. Wewnętrzna Złota Rzeka
o długości 500 m i szerokości 3 m, przepływająca między bramami Wumen (Brama
Południkowa) i Taihemen (Brama Najwyższej Harmonii), leżącymi w obrębie kompleksu pałacowego (ryc. 4).
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W kolejnych latach projekty hydrotechniczne w obrębie Pekinu realizowano
głównie w związku z budową lub rozbudową cesarskich dworów. W takim właśnie
celu, również za rządów dynastii Ming, na południe od istniejących już jezior Beihai
i Zhonghai utworzono trzeci zbiornik
wodny, któremu nadano nazwę Nanhai,
czyli Południowe Morze. Od momentu
ustanowienia ChRL (rok 1949) wraz z
Środkowym Morzem stanowi on kompleks rządowy i rezydencję najwyższych
władz kraju, znany jako Zhongnanhai.
Z kolei w latach 1707–1744, już za
rządów mandżurskiej dynastii Qing,
wzniesiono Yuanming Yuan (Park Doskonałości i Blasku, zwany też Starym
Pałacem Letnim), położony w odległości
około 13 km na północny zachód od
Pałacu Cesarskiego (ryc. 5). Zajmujący
łącznie 350 ha ogród pełnił funkcję letniej rezydencji cesarzy mandżurskich. W
Ryc. 4. Orientacyjny szkic Pekinu za czajego skład wchodził szereg sztucznych
sów dynastii Ming
zbiorników wodnych połączonych kanaŹródło: opracowanie własne
łami. Nad ich brzegami wzniesiono
na podstawie Li i in. (2012)
liczne pawilony w tradycyjnym chińskim stylu. W wydzielonej części ogrodu wzniesiono także budowle w stylu europejskim, zaprojektowane przez jezuickich
misjonarzy Giuseppe Castiglione i Michela Benoista, zatrudnionych na dworze cesarza Qianlonga. W 1860 roku, w czasie trwania tzw. Drugiej Wojny Opiumowej, Park
Doskonałości i Blasku został splądrowany i spalony przez brytyjsko-francuski korpus
ekspedycyjny. Reszty zniszczeń dopełniła tzw. Ekspedycja Ośmiu Mocarstw w 1900
roku, wymierzona przeciw Chińczykom, uczestnikom tzw. powstania bokserów w
latach 1899–1901, jak również rewolucja kulturalna w latach 1966–1976. Obecnie
teren ten stanowi jedną z atrakcji turystycznych Pekinu.
W latach 1749–1750, tj. również za rządów cesarza Qianlonga, zagospodarowano
wspomniane jezioro Wengshan, powiększając jego powierzchnię do 220 ha i wznosząc na jego północnym brzegu tzw. Pałac Letni (chiń. Yiheyuan), od północnego
wschodu sąsiadujący z Parkiem Doskonałości i Blasku. W tym też czasie jezioro
otrzymało nową, zachowaną do dziś nazwę – jezioro Kunming.
Omawiając problematykę wody w krajobrazie miejskim stolicy Chin warto też
wspomnieć o pochodzących z początku XX w. budynkach pierwszych pekińskich
wodociągów, wzniesionych w północno-wschodniej części ówczesnego miasta, tuż
za jego murami. Pochodzące z 1910 roku zabudowania odrestaurowano i w 2000
zamieniono na muzeum, które mieści stałą ekspozycję, ukazującą przeszłość i teraźniejszość stołecznych wodociągów (Zespół Redakcyjny Muzeum… 2010).
Mimo ograniczonych zasobów wody i gwałtownie przebiegających procesów
urbanizacyjnych stolica Chin nadal posiada stosunkowo liczne tereny zielone, któ-
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rych ważnym elementem są zbiorniki wodne. Wśród nich należy wymienić pochodzący jeszcze z czasów dynastii Jin (XII–XIII w.), a rozbudowany w latach 80. XX
w. park Yuyuan Tan (Park Nefrytowego Jeziora, powierzchnia 136,7 ha, z czego
61,5 ha zajmują wody), oddane do użytku w 1952 roku parki Taoranting (odpowiednio: 56,6 ha i 16,2 ha) oraz Longan (Sadzawka Smoka, odpowiednio: 49,2 ha i 19,5
ha), a także utworzony w 1984 roku park Chaoyang (odpowiednio: 288,7 ha i 68,2
ha). Wszystkie one są połączone siecią kanałów, które dostarczają do nich wodę ze
zbiorników retencyjnych Miyun i Guanting położonych w górach w północnej części
miasta wydzielonego.

Ryc. 5. Pekin – rozmieszczenie obiektów wymienionych w artykule
Źródło: Google Earth – zmodyfikowane

Przegląd współczesnych obiektów wodnych w miejskim krajobrazie Pekinu należałoby zakończyć wzmianką o największym w mieście Parku Lasu Olimpijskiego
(680 ha), wybudowanym w 2008 roku w związku z organizowanymi w Chinach
Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi. Park zlokalizowano zgodnie z zasadami geomancji (chiń. fengshui), dokładnie wzdłuż osi północ-południe przecinającej Wzgórze
Jingshan oraz Pałac Cesarski. Zaprojektowane w jego obrębie zbiorniki wodne układają się w widoczny z lotu ptaka motyw smoka – mitycznego stworzenia, w symbolice Państwa Środka związanego właśnie z żywiołem wody.
Podsumowanie
Zaprezentowane w pracy przykłady przedsięwzięć hydrotechnicznych zrealizowanych w stolicy Chin w ciągu ostatnich 1000 lat wskazują, że woda to jeden z najistotniejszych elementów kształtujących krajobraz Pekinu od zarania jego dziejów do
chwili obecnej. Nie sposób przy tym rozpatrywać owych zagadnień bez zrozumienia
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kluczowej roli wody w kulturze Państwa Środka, czy też w oderwaniu od niezwykle
bogatej historii miasta, są to bowiem czynniki, które odcisnęły wyraźne piętno
w jego układzie przestrzennym. Dopiero przy takim podejściu możliwe będzie
uchwycenie specyfiki współczesnego krajobrazu tej metropolii oraz zrozumienie
problemów natury wodnogospodarczej, z jakimi zmaga się ona w czasach dzisiejszych.
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MAKSYMALNE WYSOKOŚCI OPADÓW O OKREŚLONYM CZASIE TRWANIA
I PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W KIELCACH
MAXIMUM RAINFALL DEPTH OF SPECIFIED DURATION
AND PROBABILITY OF EXCEEDANCE IN KIELCE

Roman Suligowski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25–406 Kielce, rsulig@ujk.edu.pl

Streszczenie: Praca przedstawia procedurę wyznaczania maksymalnych wysokości opadów
o danym czasie ich trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia w Kielcach. Wykorzystano
materiały obserwacyjne w postaci pasków i zestawień pluwiograficznych ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej IMGW w Kielcach, z wielolecia 1961–2005. Analizę przeprowadzono na podstawie dwóch serii danych. Pierwsza obejmowała maksymalne wysokości pojedynczych zjawisk opadowych określanych „opadami indywidualnymi”, druga zaś maksymalne
wysokości opadów godzinnych. W każdej serii, dla wybranych czasów trwania opadów, testowano zgodność rozkładów empirycznych z kilkoma 3-parametrowymi rozkładami teoretycznymi funkcji gęstości. Rozkładem najlepiej aproksymującym maksymalne wysokości
opadów o rzeczywistym czasie trwania okazał się rozkład uogólniony wartości maksymalnych
(GEV), w serii opadów godzinnych – Weibulla. W wydzielonych seriach obliczono kwantyle
opadów maksymalnych o różnym czasie trwania. Ustalono także modele probabilistyczne
maksymalnych opadów.
Słowa kluczowe: opad maksymalny, prawdopodobieństwo przewyższenia, Kielce
Summary: The paper presents a procedure for estimation of the maximum rainfall depth of its
duration and probability of exceedance in Kielce. The basis of the work were pluviographic
measurements from IMGW Kielce-Suków hydro-meteorological station taken between the
years 1961–2005. The calculation process included two annual maximum precipitation series:
precipitation depths in intervals of their real duration and hourly precipitation depths using the
aforementioned cases. Three-parameter probabilistic models for maximum precipitation was
also developed of which generalized extreme values model (GEV) showed the best fit to the
empirical data on maximum efficiency and daily precipitation while Weibull distribution best
corresponded to hourly precipitation depth. Maximum rainfall quantiles of different duration
were calculated. Rainfall Depth – Duration – Frequency (DDF) curves were plotted.
Key words: maximum precipitation, probability of exceedance, Kielce
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Wstęp
Szczególne znaczenie w obszarach miejskich odgrywa informacja o wielkości
maksymalnego opadu w zależności od czasu jego trwania. Poza znaczeniem poznawczym, opad ten może być podstawą ustalania norm przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej terenów zurbanizowanych. Koncepcja systemów odwodnień (m.in.
wymiarowanie kanalizacji) jest w Polsce trudna, bowiem brak jest wiarygodnych
metod określania miarodajnej wydajności bądź natężenia deszczu. Wiele przeprowadzonych analiz porównawczych wskazało, że najczęściej stosowany do projektowania odwodnień w Polsce wzór Błaszczyka (1963) znacznie zaniża wyniki obliczeń
(m.in. Suligowski 2004, Kotowski 2006, 2011, Kotowski i Kaźmierczak 2009).
Współczesne osiągnięcia hydrologii, również w zakresie modelowania matematycznego, stwarzają impuls do podejmowania prac badawczych oraz poszukiwania rozwiązań służących określaniu ekstremalnie wysokich opadów, które mogą wystąpić
na obszarze zurbanizowanym.
Celem przeprowadzonych badań było dokonanie wyboru modelu maksymalnych
wysokości opadów o różnym czasie trwania dla stacji Kielce-Suków, a następnie
obliczenie sum opadów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia.
Rozwiązanie założonego celu wymaga wyboru (na podstawie serii empirycznej)
typu rozkładu prawdopodobieństwa, a następnie oceny jego parametrów oraz obliczenia wartości kwantylowych i błędu ich oszacowania. W literaturze najczęściej
spotyka się rozwiązania polegające na zaproponowaniu kilku rozkładów teoretycznych funkcji gęstości i wyborze typu rozkładu o najlepszym dopasowaniu do danych
empirycznych, tj. modelu predyktywnego. W analizie częstości opadów maksymalnych wykorzystywanych było na świecie wiele typów rozkładów 2- lub 3parametrowych, co wynikało m.in. z zakresu ich stosowalności, położenia geograficznego obszaru badań, a nawet wrażliwości rozkładów na rzadko zdarzające się
przypadki nadzwyczajne. W Polsce dotychczas były preferowane rozkłady Gumbela
max (Cebulak 1992a, Kłysik i Fortuniak 1993, Twardosz 2005, 2009b, Lorenc i in.
2012), Weibulla max (Bogdanowicz i Stachý 1998, Twardosz 2005, Kotowski i in.
2010a), Frecheta (Kupczyk i Suligowski 1997, Suligowski 2004), logarytmicznonormalny – LN3 (Pruchnicki 1987, Sowiński 1980, Stach 2009, Kotowski i in.
2010b), Pearsona typ III (Cebulak i in. 1987, Kupczyk i Pielacińska 1992, Kotowski
i in. 2010b) oraz uogólniony wartości maksymalnych – GEV (Twardosz 2009a). Ten
ostatni jest kompilacją wymienionych wyżej trzech rozkładów z grupy FisheraTippetta (typu I – Gumbela max, typu II – Frecheta i typu III – Weibulla). Rozkładem najpopularniejszym wydaje się być rozkład Gumbela max, mimo że wielu badaczy odnosiło się do tego wyboru sceptycznie, z powodu zaniżonych wartości skrajnie
wysokich opadów na bardzo niskim poziomie prawdopodobieństwa przewyższenia.
Modele opadów maksymalnych dla Kielc opracowali wcześniej Kupczyk i Pielacińska (1992) oraz Suligowski (2004, 2007, 2008). Uzyskane zależności odnosiły się
jednak wyłącznie do natężenia opadu. Maksymalne wysokości opadów w funkcji
czasu jego trwania i o określonym prawdopodobienstwie przewyższenia dla kilkunastu punktów pomiarowych IMGW, w tym także Kielc, przedstawili Bogdanowicz
i Stachy (1998).
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Dane
Materiał wyjściowy stanowiły informacje o wysokości opadów pozyskane z pasków i zestawień pluwiograficznych, pochodzących z półrocza letniego (V–X) wielolecia 1961–2005 ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej Kielce-Suków. Przyjęcie roku 2005, jako stanowiącego górną granicę czasową opracowania, wynikało
z reorganizacji sieci pomiarowej i postępującego procesu wycofywania z użytku
pluwiografów pływakowych. Uwzględnienie w obliczeniach wyników obserwacji
uzyskanych z nowego urządzenia – deszczomierza elektronicznego z mechanizmem
kołyskowym (SEBA) – spowodowałoby zaburzenie jednorodności genetycznej szeregu danych.
Analiza materiałów archiwalnych IMGW wykazała, że możliwe było naruszenie
jednorodności pomiarowej. Przeniesienie w 1974 roku stacji meteorologicznej
z Kielc do odległego o 7 km Sukowa mogło spowodować zaburzenie jednorodności
czasowej danych opadowych. W celu jej sprawdzenia zastosowano nieparametryczny
test Wilcoxona sum miesięcznych opadów w okresie przed zmianą (1951–1973) i po
zmianie (1975–1997) lokalizacji, który wykazał nieistotne różnice elementów
w rozpatrywanych seriach na poziomie istotności α = 0,05. Brak zaburzenia homogeniczności sum opadów atmosferycznych w Kielcach-Sukowie potwierdziły także
badania Bogdanowicz i Stachý’ego (1998) oraz Żarnowieckiego i Szałacha (2001).
Również analiza stacjonarności ciągów opadowych przeprowadzona we wcześniejszej pracy (Suligowski 2013) wskazała, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
o jednorodności badanych prób.
Metoda
Obliczenia przeprowadzono na podstawie dwóch serii danych (tab. 1). Pierwsza
z nich obejmowała przypadki pojedynczych zjawisk opadowych określanych „opadami indywidualnymi” lub „oddzielnymi deszTab. 1. Serie danych opadowych
czami”, zatem dotyczyła rzeczywistego czasu ich
trwania. Wyodrębnienie poszczególnych epizoOpady
Opady
dów wymagało przyjęcia założenia dotyczącego
o rzeczywistym czasie
godzinne
trwania
długości przerw między nimi, co w literaturze jest
t [h]
tr [min]
rozwiązywane w różny sposób (Wołoszyn 1961,
1–10
1
Błaszczyk 1963, Kupczyk i Suligowski 1997,
11–20
2
Licznar i Łomotowski 2005a, Saramak 2005). W
21–30
3
pracy przyjęto kryterium zaproponowane przez
31–40
4
Kupczyk i Suligowskiego (1997, 2011), uwzględ41–60
5
61–120
6
niające genezę zjawiska opadowego. Przerwę
121–180
8
konieczną do wyodrębnienia niezależnych impul181–240
10
sów opadowych ustalono arbitralnie na 2 godziny
241–300
12
w odniesieniu do zdarzeń krótkotrwałych oraz
301–360
18
założono, że okres przerw między opadami dłuż361–480
24
szymi od 3 godzin musi być większy niż czas
trwania sąsiadujących ze sobą impulsów opadowych. Każdy epizod opadowy został
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przyporządkowany do jednego spośród 11 zaproponowanych przedziałów czasowych. Ich rozpiętość czasowa była dostosowana do częstości zdarzeń opadowych
(tab. 1). Początkowo (do 40 minut) był to krok 10-minutowy (co odpowiada podstawowej działce paska pluwiogramu), następnie wydłużony do 60-minutowego,
a w ostatnim szeregu – 120-minutowy. Ze względu na małą częstość pojawiania się
epizodów opadowych trwających dłużej niż 8 godzin ostatni przedział tworzyły opady o czasie trwania 361–480 minut.
W drugiej serii danych wzięto pod uwagę opady jako sumy ruchome w założonych
stałych godzinnych przedziałach czasu (Cebulak i in. 1987, Bogdanowicz i Stachý
1998, Hołda i Wojtylak 2008, Twardosz 2005, Licznar 2009, Limanówka i in. 2010).
Zsumowane wysokości opadów były podstawą utworzenia serii opadów godzinnych
(tab. 1).
Wyłonienie serii maksymalnych opadów nastąpiło metodą maksimów rocznych
(m.in. Flood Studies Report 1975, Sevruk i Geiger 1981, Bogdanowicz i Stachý
1998).
W dalszej części pracy testowano trzyparametrowe rozkłady teoretyczne stosowane w Polsce, tj. logarytmiczno-normalny, Frecheta, Weibulla max, uogólniony
wartości maksymalnych (GEV) oraz Pearsona typ III. Ograniczenie poszukiwań
tylko do tej grupy rozkładów wynikało z mniejszego błędu uzyskiwanych parametrów estymacji w stosunku do rozkładów dwuparametrowych, zwłaszcza dla prób
o małej liczebności (Cunnane 1989). Funkcje gęstości, dystrybuanty, kwantyle oraz
logarytmy funkcji największej wiarygodności testowanych rozkładów przedstawia
tab. 1.
Tab. 1. Funkcje gęstości (f(x)) i kwantyle (xp) testowanych rozkładów trzyparametrowych
Typ
rozkładu
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parametry rozkładów: α, σ, λ – kształtu; β, μ – skali; ε – położenia (przesunięcia); x – zmienna losowa, p –
prawdopodobieństwo przewyższenia, tp – kwantyl zmiennej rozkładu log-normalnego oraz rozkładu
gamma; Γ(.) – funkcja gamma Eulera
Źródło: opracowanie własne na podstawie Stedinger i in. (1993), Mitosek (2009), Suligowski (2013)
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Zgodność rozkładu maksymalnych opadów obserwowanych z ich rozkładem teoretycznym badano nieparametrycznymi testami: Kołmogorowa-Smirnowa oraz Andersona-Darlinga (Mitosek 2009). Uzyskane statystyki obu testów opisują różnice
między wartościami zaobserwowanymi a oczekiwanymi z rozkładu badanej zmiennej. Przeprowadzono zatem testowanie zgodności rozkładu empirycznego serii maksymalnych opadów o rzeczywistym czasie trwania, opadów godzinnych i dobowych
(tab. 1) z pięcioma rozkładami teoretycznymi (tab. 1). Wyboru optymalnego rozkładu funkcji gęstości dokonano na podstawie kryterium informacyjnego AIC (Mitosek
2009):
N

AIC  2 ln f x i ; p   2k
i 1

gdzie:
ln f(xi; p) – logarytm funkcji wiarygodności rozkładu,
p – wektor parametrów rozkładu,
k – liczba szacowanych parametrów rozkładu.
Estymację parametrów rozkładów teoretycznych przeprowadzono metodą największej wiarygodności. Uznaje się ją zwykle za najwłaściwszą ze względu na uzyskiwanie najefektywnieszych estymatorów parametrów (Mitosek 2009).
Wyniki
Wyniki testowania uzyskane na poziomie istotności α równym 0,05 wskazują, że
w przypadku części testowanych serii maksymalnych opadów o rzeczywistym czasie
trwania należy odrzucić hipotezę roboczą o zgodności z zaproponowanymi w pracy
rozkładami i możliwością ich wykorzystania w dalszych procedurach. Według testu
Andersona-Darlinga na przyjętym poziomie istotności rozkład empiryczny nie był
zgodny z rozkładem Weibulla aż w 7 seriach (tj. 64% wszystkich serii) i z rozkładem
Pearsona w 5 seriach (45% wszystkich). Dla porównania, w wyniku badań bardziej
łagodnym testem Kołmogorowa-Smirnowa stwierdzono niezgodność dystrybuanty
empirycznej z dystrybuantami teoretycznymi jedynie 2 razy (tab. 2).
Wartości empiryczne maksymalnych opadów o rzeczywistym czasie trwania
aproksymowały najlepiej rozkłady Frecheta, GEV i log-normalny (nie były odrzucone w żadnej serii). Natomiast w odniesieniu do wszystkich testowanych serii maksymalnych opadów godzinnych można przyjąć hipotezę roboczą o zgodności ich
dystrybuant z dystrybuantami omawianych rozkładów trzyparametrowych (tab. 3).
W każdej z rozpatrywanych serii maksymalnych opadów, we wszystkich wydzielonych przedziałach czasowych, które pozytywnie przeszły procedurę testowania za
pomocą testów nieparametrycznych Andersona-Darlinga i Kołmogorowa-Smirnowa,
obliczano kryterium informacyjne AIC, a następnie poszukiwano minimalnej jego
wartości (tab. 2–3).
W odniesieniu do serii maksymalnych wydajności opadów o rzeczywistym czasie
trwania wartości przyjętego kryterium nie wskazywały jednoznacznie najlepszego
modelu (różnice pomiędzy modelami były bardzo małe). Najmniejsze wartości AIC
otrzymywano najczęściej dla rozkładu uogólnionego wartości maksymalnych (GEV).
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Nieco lepsze wyniki od wymienionego rozkładu w trzech seriach (11–20 minut, 121–
180 minut, 361–480 minut) wykazał rozkład Frecheta. W jednej serii (61–120 minut)
najlepszy był rozkład log-normalny.
Tab. 2. Wartości kryterium informacyjnego Akaike (AIC) serii maksymalnych wydajności opadów (mm) o rzeczywistym czasie trwania tr (min) (wartości minimalne pogrubiono; litery w komórkach tabeli oznaczają rozkłady odrzucone w wyniku testowania testem:
AD – Andersona-Darlinga, KS – Kołmogorowa-Smirnowa)
tr [min]
1–10
11–20
21–30
31–40
41–60
61–120
121–180
181–240
241–300
301–360
361–480

Typ rozkładu
FR
57,0
122,7
182,5
147,1
202,9
231,9
222,3
268,9
246,2
240,0
249,6

WE
AD
AD KS
182,6
AD
AD
AD
222,6
269,1
AD
AD
249,9

GEV
56,8
122,5
182,4
146,8
202,7
231,7
222,5
268,7
245,9
239,9
249,8

PE
AD
AD
183,2
148,5
AD
AD
AD KS
270,2
246,8
240,5
250,4

LN
57,2
122,8
184,1
148,2
203,4
231,2
224,5
270,5
246,7
240,6
250,7

Typy rozkładów trzyparametrowych: FR – Frecheta, WE – Weibulla,
GEV – uogólniony wartości maksymalnych, PE – Pearsona, LN – lognormalny

Tab. 3. Wartości kryterium informacyjnego Akaike (AIC) serii maksymalnych wysokości opadów godzinnych (mm) o czasie trwania t (h) (wartości minimalne pogrubiono).
t [h]
1
2
3
4
5
6
8
10
12
18
24

Typ rozkładu
FR
261,1
283,7
288,1
294,5
296,5
301,3
306,4
309,3
313,1
314,0
321,0

WE
260,9
283,5
288,0
294,3
296,4
301,8
306,2
308,9
312,7
313,6
320,9

GEV
261,1
287,9
288,4
294,7
296,2
301,9
306,8
309,6
312,9
313,8
321,2

PE
261,4
284,2
289,4
295,2
297,3
302,2
307,5
310,0
313,0
314,8
321,4

LN
261,5
284,0
289,8
295,3
297,7
302,2
307,6
310,1
313,5
314,6
321,5

Nazwy rozkładów jak w tab. 2

Z kolei w seriach maksymalnych opadów godzinnych najwięcej, bo 9 razy, kryterium AIC wskazało jako optymalny rozkład Weibulla. Najlepsze dopasowanie
w serii opadów 5-godzinnych otrzymał rozkład GEV, a 6-godzinnych – Frecheta.
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano modele probabilistyczne, oparte
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na rozkładach wskazanych przez kryterium AIC, umożliwiających obliczenie maksymalnych sum opadów o rzeczywistym czasie trwania oraz sum opadów godzinnych. Rozkład uogólniony wartości maksymalnych (GEV) uznano za odpowiedni do
opisu wszystkich serii maksymalnych wydajności o rzeczywistym czasie trwania,
natomiast rozkład Weibulla – serii opadów godzinnych.
Wartości oszacowanych parametrów kształtu, skali i położenia wraz z błędem
standardowym estymacji zawarto w tab. 4. W ogólnym obrazie błąd oceny estymowanych parametrów nie jest duży. Oszacowane wartości parametrów rozkładów
funkcji gęstości umożliwiły obliczenie kwantyli opadów maksymalnych (xp według
formuł zawartych w tab. 1).
Tab. 4. Wartości parametrów rozkładu GEV (σ, μ¸ ε) do obliczania kwantyli maksymalnych
sum opadów (mm) o rzeczywistym czasie trwania tr (min) oraz wartości parametrów
rozkładu Weibulla (α, β, ε) do obliczania kwantyli maksymalnych wysokości opadów
godzinnych (mm) o czasie trwania t (h) wraz z błędem standardowym estymacji
tr [min]
1–10
11–20
21–30
31–40
41–60
61–120
121–180
181–240
241–300
301–360
361–480

Parametr rozkładu GEV
ε
σ
μ
0,286
±0,035
0,389
±0,048
0,144
±0,018
0,387
±0,048
0,238
±0,029
0,186
±0,023
0,330
±0,041
0,271
±0,033
0,472
±0,058
0,511
±0,063
0,334
±0,041

0,341
±0,063
0,730
±0,135
1,848
±0,342
0,998
±0,185
2,142
±0,397
3,258
±0,602
2,684
±0,497
4,923
±0,912
3,197
±0,592
2,900
±0,537
3,732
±0,691

1,043
±0,009
2,182
±0,018
4,956
±0,041
3,781
±0,030
6,736
±0,056
12,09
±0,10
13,24
±0,11
14,89
±0,12
12,05
±0,10
8,698
±0,072
12,15
±0,10

t [h]
1
2
3
4
5
6
8
10
12
18
24

Parametr rozkładu Weibulla
ε
α
β
1,497
±0,185
1,506
±0,186
1,309
±0,161
1,342
±0,166
1,352
±0,167
1,397
±0,172
1,468
±0,181
1,333
±0,164
1,472
±0,182
1,116
±0,138
1,430
±0,176

10,96
±2,02
14,76
±2,73
14,38
±2,66
15,76
±2,91
16,28
±3,01
17,67
±3,27
19,17
±3,55
18,79
±3,47
20,77
±3,85
17,98
±3,33
22,58
±4,18

7,135
±0,059
9,072
±0,079
12,33
±0,112
13,18
±0,12
13,84
±0,12
14,09
±0,13
14,44
±0,12
15,97
±0,13
15,81
±0,16
21,22
±0,18
20,82
±0,21

Przebieg kwantyli maksymalnych wydajności opadów o rzeczywistym czasie ich
trwania wg modelu uogólnionego wartości maksymalnych (GEV) na stacji KielceSuków przedstawiono na ryc. 1.
Wzrost sum opadów następuje tu wraz z wydłużaniem czasu ich trwania oraz
okresu powtarzalności. Maksymalne wartości wydajności opadów zmieniają się
wówczas w szerokim zakresie. Dla przykładu, na poziomie prawdopodobieństwa
przewyższenia 1% – opady o czasie trwania 11–20 minut osiągają wydajność 11,3
mm, a o czasie trwania 121–180 minut – 42,2 mm (ryc. 1). Zdecydowanie najwięk-
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sze wydajności opadów w całej skali rozpatrywanego czasu trwania i z małym prawdopodobieństwem przewyższenia uzyskano w przedziale 301–360 minut, dla którego
obliczona wydajność na poziomie p = 1% wynosi 62,5 mm.
Z kolei kwantyle maksymalnych wysokości opadów godzinnych uzyskanych
z rozkładu Weibulla w Kielcach-Sukowie zaprezentowano na ryc. 2. W tym przypadku znacznie bardziej zauważalny jest regularny przebieg kwantyli maksymalnych
maksymalnych wysokości opadów godzinnych niż wydajności opadów
o rzeczywistym czasie ich trwania. Wysokość opadu 1-godzinnego o okresie powtarzalności 100 lat (prawdopodobieństwie przekroczenia 1%) wynosi 37,5 mm, 3godzinnego – 58,5 mm, 6-godzinnego – 66,8 mm.
60

100

1-10 min
11-20 min
31-40 min
41-60 min
61-120 min
121-180 min

80

60
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40
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Ryc. 1. Maksymalne wydajności opadów
[mm] z modelu GEV w funkcji okresu powtarzalności T (lata) w przedziałach rzeczywistego czasu trwania tr (min)

1

10

T [lata]

100

Ryc. 2. Maksymalne wysokości opadów
godzinnych [mm] z modelu Weibulla
w funkcji okresu powtarzalności T (lata)

W etapie finalnym sformułowano modele probabilistyczne opadów maksymalnych w odniesieniu do obu serii danych (ryc. 3, 4).
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Ryc. 3. Krzywe prawdopodobieństwa przewyższenia [%] maksymalnych sum opadu
[mm] o czasie trwania [min]
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Ryc. 4. Krzywe prawdopodobieństwa przewyższenia [%] maksymalnych wysokości
[mm] opadów godzinnych [h]

Uzyskane równania mogą stanowić alternatywę do rozwiązań zaproponowanych
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w pracy Błaszczyka (1963), w Atlasie hydrologicznym (Cebulak i in. 1997), czy też
charakterystyk projektowych opracowanych dla Kielc przez Bogdanowicz
i Stachý’ego (1997).
Podsumowanie i wnioski
Testowanie kilku 3-parametrowych funkcji gęstości prawdopodobieństwa na seriach opadów maksymalnych z Kielc z wielolecia 1961–2005 pozwoliło stwierdzić,
że najlepsze dopasowanie do serii empirycznej wydajności opadów o rzeczywistym
czasie trwania wykazuje rozkład uogólniony wartości maksymalnych (GEV), natomiast do opisu wysokości opadów godzinnych najwłaściwszy jest rozkład Weibulla.
Wartości oszacowanych parametrów rozkładów obarczone są małym błędem,
stąd z powodzeniem można je wykorzystać do obliczania kwantyli maksymalnych
opadów na stacji Kielce.
Uzyskane wartości maksymalnych opadów o określonym prawdopodobieństwie
przewyższenia są wyższe od ich odpowiedników prezentowanych w Atlasie hydrologicznym (Cebulak i in. 1987) oraz obliczonych dla Kielc przez Bogdanowicz
i Stachý’ego (1997), a traktowanych jako charakterystyki projektowe. Wynikać to
może, poza różnicami w przyjętych rozwiązaniach metodycznych, ze znacznie dłuższej serii empirycznej testowanej w niniejszym artykule, w stosunku do przedstawionej w powyższych pracach.
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ZMIANY JAKOŚCI WÓD W UJĘCIACH KOMUNALNYCH
W REJONIE KIELC
CHANGES IN WATER QUALITY IN MUNICIPAL INTAKES
IN THE REGION OF KIELCE

Mariusz Śledzik
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25–701 Kielce

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę trzech głównych ujęć wód podziemnych: Kielce-Białogon, Kielce-Dyminy, Zagnańsk, z których zaopatrywane są Kielce i sąsiednie gminy. Szczególną uwagę zwrócono na zmienność wybranych parametrów wody (przewodnictwa elektrolitycznego, stężenia azotanów, chlorków i siarczanów) w okresie funkcjonowania firmy Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. tj. na przestrzenie ok. 20 lat. Analiza wykazała,
że nastąpił wzrost koncentracji ww. związków chemicznych, co jest hydrochemicznym efektem zmniejszenia eksploatacji wód podziemnych i wzrostu zagrożeń antropogenicznych.
Pomimo tych zmian woda pochodząca z ujęć komunalnych Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
odpowiada parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie istnieje potrzeba prowadzenia procesów jej uzdatniania.
Słowa kluczowe: ujęcia wody podziemnej, jakość wody, Kielce

Wprowadzenie
Jakość ujmowanej wody podziemnej jest dobrym wskaźnikiem do diagnozowania
ujęcia, środowiska obszarów zasobowych, co jest istotne do podejmowania działań
strategicznych, w zakresie zmian i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę (ujęcie – sieć wodociągowa).
Historia komunalnego zaopatrzenia miasta Kielce w wodę sięga 1929 roku, kiedy
uruchomiono wodociągi miejskie. Aktualnie Wodociągi Kieleckie działają jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) w Kielcach. Spółka prowadzi działalność
w zakresie poboru wody, oczyszczania ścieków oraz eksploatacji sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie czterech gmin Kielce, Masłów, Sitkówka – Nowiny oraz
Zagnańsk. Odbiorcy na terenie gmin tworzących MZWiK zaopatrywani są w wodę
pitną ze studni głębinowych zlokalizowanych na obszarze Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP) nr 414, 417 i 418. Aktualnie eksploatowanych jest 45
studni głębinowych tworzących różne ujęcia, w tym w: Kielcach – Białogonie, Kiel-
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cach – Dyminach, Zagnańsku (12 km od Kielc), 7 indywidualnych studniach znajdujących się na terenie miasta oraz w kilku studniach komunalnych zlokalizowanych na
terenie wymienionych gmin. Sumaryczna wydajność eksploatowanych ujęć wynosi
ok. 67 500 m3∙d–1. Zapotrzebowanie na wodę Kielc i 4 sąsiednich gmin, zamieszkałych łącznie przez ok. 230 tys. osób, kształtuje się średnio na poziomie ok. 35 500
m3∙d–1. W 2013 roku dla potrzeb zaopatrzeniowych pobrano łącznie ponad 12,5 mln
m3 wód podziemnych (tab. 1).
Tab. 1. Pobór wód podziemnych z poszczególnych ujęć w rejonie Kielc w 2013 roku
Nazwa ujęcia
Białogon
Zagnańsk
Dyminy
Wola Kopcowa*
Bolechowice
studnie awaryjno-wspomagające
Kołomań
Ciekoty*

Pobór wody
[m3]
[%]
7 723 160
60,0
3 136 148
24,4
1 083 300
8,4
234 975
1,8
329 540
2,6
244 706
1,9
83 259
0,7
28 510
0,2

* – woda wymagająca uzdatniania w zakresie żelaza i manganu

Celem pracy jest przedstawienie zmienności wybranych parametrów wody
(przewodnictwo elektrolityczne, stężenia azotanów, chlorków i siarczanów) w trzech
ujęciach komunalnych w rejonie Kielc.
Charakterystyka ujęć komunalnych wód podziemnych
Ujęcie Kielce-Białogon zlokalizowane jest w Dolinie Białogońskiej. Składa się
z 24 studni głębinowych, z których 15 objętych jest pozwoleniem wodnoprawnym na
pobór wód podziemnych o wydajności Qh = 1 040 m3∙h–1. Studnie ujęcia zlokalizowane są w ujściowym odcinku doliny rzeki Silnicy i Sufragańca oraz środkowym
odcinku rzeki Bobrzy. Głębokości otworów studziennych wynoszą ok. 100 metrów.
Ujęcie ujmuje wodę z wapieni dewonu środkowego i niższej części dewonu górnego
– franu. Wapienie i lokalnie dolomity stanowią szczelinowo-krasowy zbiornik wód
podziemnych (GZWP 417 – Kielce).
Ujęcie Kielce-Dyminy składa się z sześciu studni głębinowych ujmujących wodę
z utworów dewonu środkowego i górnego. Pozwolenie wodnoprawne umożliwia na
pobór wód podziemnych o wydajności Qh = 459 m3∙h–1. Ujęcie ujmuje wodę z wapieni dewonu środkowego i niższej części dewonu górnego – franu. Wapienie i lokalnie dolomity stanowią szczelinowo-krasowy zbiornik wód podziemnych (GZWP
418).
Wody poziomu środkowodewońskiego, eksploatowane zarówno w ujęciu KielceBiałogon, jak i Kielce-Dyminy są dobrej jakości, która jest jednak nietrwała. Wynika
to ze zróżnicowanej naturalnej izolacji poziomu użytkowego przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu (Prażak 1994, Herman i Młyńczak 2006, Biernat i in.
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2009, Ciupa i in. 2011).
Ujęcie Zagnańsk zlokalizowane jest w obszarze zlewni Górnej Bobrzy w obrębie
GZWP 414 (Zagnańsk). Składa się ono z 14 studni głębinowych wykonanych
w latach 1958–1974. Łączne zasoby eksploatacyjne, po weryfikacji w 2010 roku,
wynoszą tu Qh = 630 m3∙h–1. Głębokości otworów studziennych kształtują się od 100
do 150 metrów.
Zmiany chemizmu ujmowanych wód podziemnych
na podstawie wybranych parametrów
Laboratorium Spółki Wodociągi Kieleckie prowadzi badania ujmowanych wód
w ramach realizacji wymogów pozwoleń wodnoprawnych oraz wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
i Środowiskiem. Stały nadzór (raz w miesiącu) nad wszystkimi studniami głębinowymi, eksploatowanymi przez Spółkę, pozwala na formułowanie wniosków co do
trwałości składu fizykochemicznego ujmowanej wody, a także reagowania na wszelkie zmiany. W razie potrzeby wyniki tych badań są podstawą do korygowania jakości wody dostarczanej do odbiorców.
Rocznie pobierane jest ok. 2800 prób wody, w tym: ok. 1350 do analiz bakteriologicznych i ok. 1450 do analiz fizyko-chemicznych. Łącznie wykonuje się ok. 18
tys. oznaczeń parametrów jakości wody.
Ujęcie komunalne Kielce-Białogon
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2007-06-11

[mg· dm-3]

Obserwuje się tu niewielkie wahania większości oznaczanych parametrów
w okresie 1990–2013.
Wody podziemne z poszczególnych otworów wykazują zróżnicowanie stężeń
azotanów (ryc. 1) w zależności od lokalizacji studni głębinowej, względem strumienia napływu wód do ujęcia. Nakłada się na to aspekt istotnego zmniejszenia poboru
wody z ujęcia w Kielcach – Białogonie z ilości 1 800 m3∙h–1 na początku lat 80. do
900 m3∙h–1 obecnie. Powo50
duje to znaczne zatężenie
40
ładunku azotanów w ujmo30
wanej wodzie, które dodatkowo jest zróżnicowane
20
przestrzennie w zależności
10
od lokalizacji bazy drenażu,
stanu urbanizacji obszaru
0
oraz stanu infrastruktury
kanalizacyjnej. Generalnie
studnie ujęcia komunalnego
można podzielić na trzy
grupy, ze względu na wysoRyc. 1. Stężenie azotanów w wodzie wybranych studni
kość stężeń i obserwowane
ujęcia Kielce-Białogon w latach 1994–2013
tendencje w wieloleciu. Do
pierwszej grupy można zaliczyć studnie ujmujące wodę dopływającą ze wschodniej
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części obszaru zasobowego, czyli na kierunku od największej koncentracji zabudowy
(dzielnice południowe i centralne Miasta Kielce). Do drugiej grupy należą studnie
ujmujące wody ze stref zabudowy miejskiej rozproszonej, a do trzeciej – otwory
drenujące obszar zasobowy posiadający obszary zasilania zlokalizowane w terenach
niskiej zabudowy nieskanalizowane lub skanalizowane częściowo.
W przypadku przewodności elektrolitycznej zauważa się szczególnie wyraźny
trend wzrostowy wynikający z ograniczenia wydajności eksploatacyjnej ujęcia
w roku 2004, która zmniejszyła
800
się z 1 400 m3∙h–1 do 1 040
700
m3∙h–1. Generalnie studnie
ujęcia komunalnego wykazują
600
w okresie ostatnich 10 lat istot500
ny wzrost oznaczanych przewodności elektrolitycznej się400
gający niemal 50% wartości
300
oznaczanych na początku XXI
w. (ryc. 2). Średnia wartość
przewodności elektrolitycznej
wynosiła
wówczas
615
Ryc. 2. Przewodność elektrolityczna wody w wybraµS∙cm–1.
nych studniach ujęcia Kielce-Białogon
Ogólnie w skali całego ujęw latach 2002–2013
cia, od lat 90. XX w., zaznacza
się tendencja wzrostu zawartości chlorków i siarczanów. Wynika to częściowo
z wydłużającego się czasu
70
przebywania wody w góro60
tworze oraz większego
50
udziału procentowego wód
głębokiego krążenia. Nie40
pokojącym zjawiskiem jest
30
zauważalny, szczególnie w
20
latach 1995–2005, wzrost
10
zawartości azotanów. Przy0
czyną takiego stanu może
być zły stan kanalizacji
sanitarnej, bądź jej brak w
niektórych terenach zlokalizowanych w obszarze zasoRyc. 3. Stężenie chlorków w wodzie wybranych studni
bowym ujęcia (ok. 140
ujęcia Kielce-Białogon w latach 1994–2013
2
km ).
W przypadku chlorków wzrost stężeń w niektórych studniach sięga nawet 100%
(ryc. 3). Przyrost stężeń siarczanów następuje w dużo wolniejszym tempie
sięgającym ok. 10%, co może oznaczać, że zawartość siarczanów w użytkowym
poziomie wodonośnym jest stała. Na problem ucieczki zanieczyszczonych wód rzeki
Silnicy na odcinku Pakosz – Białogon zwrócił uwagę Ciupa (2009).

Ujęcie komunalne Kielce-Dyminy
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W wodzie z ujęcia Kielce-Dyminy można zaobserwować w latach 2002–2013
niewielkie wahania większości oznaczanych parametrów w okresie jego eksploatacji.
Wody podziemne z poszczególnych otworów wykazują zróżnicowanie stężeń
azotanów w zależności od lokalizacji studni głębinowej względem strumienia napływu wód do ujęcia. Stwierdzone stężenia azotanów w ujmowanej wodzie kształtowały
50
się w przedziale 10–30
chlorki
siarczany
siarczany
–3
mg NO3∙dm (ryc. 4). Spa40
dek stężenia azotanów w
30
ostatnich 3 latach wynika z
obniżenia bazy drenażu
20
przez kopalnie odkrywkowe
10
Trzuskawica,
Kowala
i Radkowice, co wywołuje
0
przyspieszoną
wymianę
wody w rejonie ujęcia komunalnego.
Woda ze studni ujęcia
Ryc. 4. Średnie stężenie chlorków, azotanów i siarczanów
Kielce-Dyminy wykazuje w
w wodzie wybranych studni ujęcia Kielce-Dyminy
okresie ostatnich kilkunastu
w latach 2004–2013
lat stabilizację oznaczanych
stężeń chlorków i siarczanów (ryc. 4). Zauważane cyklicznie (w marcu i kwietniu)
kilku- i kilkunastoprocentowe wzrosty stężeń chlorków w jednej ze studni świadczą
o znacznym wpływie „akcji zima” prowadzonej w ramach utrzymania drogi krajowej
73 przechodzącej przez centralny rejon obszaru zasobowego. Wpływ zimowego
utrzymania dróg na wzrost koncentracji chlorków w odach rzecznych na terenie
miasta Kielce wykazał Ciupa (2006). Zjawiska tego nie obserwuje się w innych studniach. Wyższa zawartość chlorków (od 35 do 100 mg∙dm–3) może wynikać tu również z sąsiedztwa bazy przedsiębiorstwa utrzymania dróg „Fart” S.A.
Stężenia siarczanów są na stałym poziomie i podlegają jedynie okresowym wahaniom wynikającym z czynników sezonowych (ryc. 4). Wahania te oscylują w granicach 10% stwierdzanych wartości, co może oznaczać, że stężenia siarczanów
w użytkowym poziomie wodonośnym jest stabilne.
Ujęcie komunalne w Zagnańsku
Wody podziemne z poszczególnych otworów wykazują zróżnicowanie stężeń
azotanów w zależności od lokalizacji studni głębinowej względem strumienia napływu wód do ujęcia. Dodatkowym ważnym czynnikiem jest gwałtowny spadek ilości
ujmowanej wody z tego ujęcia (1 000 m3∙h–1 na początku lat 90. XX w. do 350 m3∙h–1
w 2013 roku). Generalnie studnie ujęcia komunalnego można podzielić na dwie
grupy, ze względu na wysokość stężeń i obserwowane tendencje w wieloleciu. Do
pierwszej grupy można zaliczyć studnie ujmujące wodę dopływającą ze wschodniej
części obszaru zasobowego, czyli z rejonu zlewni nieskanalizowanej, o stosunkowo
dużej koncentracji zabudowy i ujmujące wody głębokiego krążenia, w których zachodzi opóźnienie czasowe w samooczyszczaniu. Do drugiej grupy należą studnie
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ujmujące wody z terenu zlewni skanalizowanej w latach 80. i 90. XX w. oraz otwory
zlokalizowane w rejonie okien hydrogeologicznych, w których zachodzi mieszanie
się wód poziomu triasowego i czwartorzędowego (zlewnia centralna i zachodnia).
W przypadku pierwszej grupy obserwuje się stopniowy spadek stężeń od początku
lat 90. XX w., aż do osiągnięcia obecnych stężeń azotanów w przedziale 15–25
mgNO3∙dm–3. Dla przedmiotowej grupy charakterystyczne jest bardzo powolne
zmniejszanie stężeń azotanów związane z ujmowaniem przez studnie głównie poziomu triasowego, izolowanego w znacznej części od poziomu czwartorzędowego,
a tym samym w warunkach odbudowanej bazy drenażu w rejonie ujęcia (rzeka Bobrza) znacznie wydłużony czas przebywania wody w górotworze i wydłużenie procesów samooczyszczania (ryc. 5).
W drugiej grupie studni
50
obserwuje się podobny trend
40
zmian, a stężenia azotanów
osiągają w nich 5–10
30
mg NO3∙dm–3. Stężenia te
20
zależą głównie od jakości
wód rzeki Bobrzy, pozosta10
jącej w ścisłej łączności
0
hydraulicznej z poziomem
użytkowym.
Przewodność elektrolityczna w większości studni
ujęcia komunalnego w ZaRyc. 5. Stężenie azotanów w wodzie ujmowanej
wybranymi studniami ujęcia Zagnańsk
gnańsku utrzymuje się na
w latach 1991–2013
podobnym poziomie (250–
500 µS∙cm–1), z wyjątkiem
450
jednej – studni nr 3 (ryc. 6),
400
w której woda pochodzi z
350
poziomu
dewońsko300
triasowego.
250
Stopniowy wzrost prze200
wodności
elektrolitycznej
150
znajduje swoje uzasadnienie
w obserwowanych niewielkich wzrostach stężeń chlorków i siarczanów na ujęciu w
Zagnańsku. Generalnie studnie
ujęcia komunalnego wyRyc. 6. Przewodność elektrolityczna wody w wybranych
kazują
(w okresie ostatnich
studniach ujęcia Zagnańsk w latach 2001–2013
kilkunastu lat) fluktuację
oznaczanych stężeń chlorków i siarczanów. W przypadku chlorków wzrost stężeń
w niektórych studniach sięga nawet 50% (ryc. 7). W przypadku chlorków daje się
zauważyć ścisły związek wielkości stężeń od jakości wód powierzchniowych rzeki
Bobrzy, która przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie większości studni. Widoczny
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na ryc. 7 wysoki wartości stężenia chlorków jest wynikiem dopływu zasolonych wód
powierzchniowych do poszczególnych studni w okresie wczesnowiosennym. Wahania stężeń siarczanów są dużo mniejsze. Średnie stężenie wynosi w nich 40–60
mg∙dm–3.
Podsumowanie
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01-03-27
02-01-21
02-11-20
03-09-22
04-07-21
05-05-24
06-03-14
07-01-16

[mg∙dm-3]

Woda w ujęciach komunalnych Wodociągi Kieleckie, mimo zróżnicowania zarówno pod względem mineralizacji, jak i niektórych jonów – odpowiada parametrom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (2007) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody prze30
znaczonej do spożycia przez
ludzi i nie wymaga prowa25
dzenia procesów uzdatnia20
nia.
Z przedstawionej analizy
15
wynika, że szczególnie niebezpieczne dla omawianych
10
ujęć są zagrożenia wywoły5
wane urbanizacją terenu
oraz pochodzenia komunikacyjnego.
Wody podziemne z poRyc. 7. Stężenie chlorków w wodzie wybranych studni
szczególnych otworów wyujęcia Zagnańsk w latach 1991–2013
kazują pewne zróżnicowanie
zarówno pod względem mineralizacji, jak i niektórych jonów.
Istnieje lokalny związek hydrauliczny wód powierzchniowych i podziemnych,
o czym świadczy występowanie w tych drugich zwiększonych koncentracji chlorków
w okresie wiosennym.

Literatura
Biernat T., Ciupa T., Suligowski R., 2009, Środowisko wodne Kielc w świetle mapy hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000. Problemy Ekologii Krajobrazu, 22, 297–304.
Ciupa T., 2006, Wpływ użytkowania na transport chlorków i sodu w małych zlewniach na
przykładzie Silnicy i Sufragańca (Kielce). W: L. Krzysztofiak (red.) Funkcjonowanie
i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa, 297–307.
Ciupa T., 2009, Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych
zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy (Kielce). Wyd. UJK, Kielce.
Ciupa T., Prażak J., 1998, Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce.
W: E. Kupczyk (red.) Problemy ochrony przestrzeni dolin rzecznych Silnicy i Sufragańca.
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 67–77.
Ciupa T., Suligowski R., Biernat T., 2011, Identyfikacja problemów środowiska przyrodniczego miasta Kielce. Problemy Ekologii Krajobrazu, 31, 5–11.

288
Herman G., Młyńczak T., 2006, Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000.
Pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika, ark. Morawica (851). PIG
o. świętokrzyski, Kielce.
Janecka-Styrcz K., Prażak J., 2005, Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – komputerowa baza i program prezentacji wyników. Przegląd
Geologiczny, 1, 63–66.
Prażak J., 1993, Sieć monitoringu regionalnego jakości zwykłych wód podziemnych w województwie kieleckim. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego, 1, 29–33.
Prażak J., 1994, Dokumentacja hydrogeologiczna rejonu eksploatacji (RE) Kielce, w tym
GZWP 417 Kielce. PIG, o. świętokrzyski, Kielce.
Prażak J., 2002, Organizacja monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w sieciach
krajowej i regionalnej w województwie świętokrzyskim. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 3, 57–60.
Prażak J., 2006, Ujęcia wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. W: S. Skompski, A. Żylińska (red.) Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 126–130.
Prażak J., Szczepański A., Haładus A., 1994, Wpływ intensywnej eksploatacji wód podziemnych na wzrost zagrożenia zanieczyszczeniami południowej części GZWP 417.
W: A.S. Kleczkowski (red.) Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych, 369–396.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszą zmianą z dn. 20.04.2010 roku Dz. U. nr 72, poz. 466).
Rzonca B., Prażak J., 2002, Zmienność parametrów filtracyjnych węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich. W: A. Sadurski (red.) Hydrogeologia ośrodków szczelinowo-krasowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia IV,
233–248.

T. Ciupa, R. Suligowski (red.)
Woda w mieście
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2
Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014, s. 289–300

DYNAMIKA NIEDOBORÓW ODPŁYWU NIŻÓWKOWEGO
W RZEKACH PODDANYCH SILNEJ ANTROPOPRESJI
DYNAMICS OF DROUGHT STREAMFLOW DEFICITS
IN RIVERS AFFECTED BY STRONG ANTHROPOPRESSION

Edmund Tomaszewski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Narutowicza 88, 90–139 Łódź; edtom@uni.lodz.pl

Streszczenie: Niedobory odpływu niżówkowego zidentyfikowano w oparciu o identyfikację
przepływu granicznego, dla którego za rzędną odcięcia był przepływ odpowiadający 70. percentylowi z krzywej czasów trwania przepływów wraz z wyższymi, wyznaczonej na bazie
wartości dobowych dla wielolecia 1951–2002. Do analizy wytypowano 4 zlewnie, w których
reżim odpływu znajduje się pod wpływem silnej antropopresji wywołanej działalnością górnictwa odkrywkowego lub międzyzlewniowymi przerzutami wody dla celów komunalnych.
Ocenę wielkości i dynamiki pojawiających się niedoborów odpływu niżówkowego przeprowadzono w oparciu o wskaźnik warstwy niedoboru odpływu oraz względny deficyt odpływu.
Analizie poddano zagadnienie pojawiania się wieloletniej składowej systematycznej oraz
jednorodności genetycznej w relacjach pomiędzy wielkością i czasem trwania niedoborów
odpływu niżówkowego. Scharakteryzowano również problem inercji badanego zjawiska,
zarówno w kontekście siły, jak i czasu oddziaływania bezwładności niedoborów odpływu.
Słowa kluczowe: niżówki rzeczne, antropopresja, reżim odpływu
Summary: Drought streamflow deficits were identified on the base of the threshold-level
method with Q70% as a truncation level, derived from flow duration curve for the period 1951–
2002. There were selected 4 catchments for analysis. Their flow regime depends on strong
anthropopression caused by strip mine activity and water transportation over the main watersheds for municipal needs. Assessment of volume and dynamics of drought streamflow deficit
was made on the base of two indices: depth of drought streamflow deficit and relative drought
streamflow deficit. There was analyzed the question of multiannual tendency and genetic
homogeneity in relations between streamflow deficit volume and its duration. The phenomenon of inertia was investigated on the base of strength and number of lags of drought streamflow deficit autocorrelation.
Key words: hydrological drought, anthropopression, flow regime

Wprowadzenie
Aktywność gospodarcza i związane z nią działania gospodarki wodnej prowadzą
często do bardzo istotnej ingerencji w reżim przepływów rzeki. Szczególnie nieko-
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rzystne są sytuacje, w których dochodzi do międzyzlewniowych przerzutów wody na
dużą skalę. W wyniku zaspokajania potrzeb komunalnych lub odwadniania terenów
górniczych, ilość wody odprowadzanej (zrzucanej) do recypientów odwadniających
tereny objęte działaniami wodnogospodarczymi sprawia, że muszą one prowadzić
przepływy znacznie wyższe od naturalnych. Warto zauważyć, że występowanie się
niżówek rzecznych bardzo silnie uzależnione jest od bieżącej sytuacji hydrometeorologicznej. Dlatego wskazanie kierunków zmian w wielkości i dynamice pojawiania
się niedoborów odpływu niżówkowego uwarunkowanych antropogenicznie, wymaga
analizy długich serii obserwacyjnych.
Pod pojęciem niżówki rzecznej rozumie się zazwyczaj pewien okres, w którym
przepływy spadają poniżej ustalonej arbitralnie wartości granicznej i utrzymują się
na niskim poziomie w okresie niedoboru zasilania opadowego (Dębski 1970, Smakhtin 2001). W warunkach naturalnych faza ta jest poprzedzona niżówką wód podziemnych, w których tempo recesji zasobów przenosi się do pozostających w związkach hydraulicznych – wód powierzchniowych. Oba zjawiska są przejawami rozwoju suszy hydrologicznej, będącej następstwem suszy atmosferycznej i glebowej. Na
tempo i kierunek rozwoju suszy ma wpływ nie tylko brak zasilania opadowego, lecz
również faza rozwoju wegetacyjnego i warunki ewapotranspiracyjne. Zimą o rozwoju niżówek rzecznych decydować może miąższość i trwałość pokrywy śnieżnej oraz
stopień przemarznięcia koryta rzecznego, hamujący istotnie lub całkowicie możliwość alimentacji wodami gruntowymi.
Działalność człowieka ingeruje obecnie we wszystkie stadia i ogniwa rozwoju suszy. W niektórych przypadkach oddziaływanie to wywołuje swoistą akcelerację
zjawiska. Już w fazie suszy atmosferycznej niedobory opadów inicjują reakcje agrotechniczne, mające na celu zapewnienie optymalnych warunków wzrostu roślin.
W tym celu sięga się do lokalnych zasobów wód podziemnych, by zwiększyć irygację. Często realizowana jest ona przy użyciu deszczowni. Wskutek tego nadwyżki
wody nie infiltrują z powrotem do zbiorników wód podziemnych, lecz są zużywane
w procesie ewapotranspiracji. W konsekwencji, równolegle do suszy atmosferycznej
rozwija się niżówka wód podziemnych, często z pominięciem fazy suszy glebowej.
W kolejnym stadium rozwoju zjawiska wyczerpują się rezerwy wód podziemnych
i w fazie suszy glebowej konieczne jest uruchamianie rezerw wód powierzchniowych. Natężenie suszy jest już jednak na tyle duże, że redystrybucja wody szybko
przekształca się ze skali lokalnej w regionalną i prowadzi do niżówki rzecznej.
W wyniku takiej ścieżki zdarzeń, w momencie kiedy zjawisko powinno dopiero
osiągnąć „naturalny” początek suszy hydrologicznej, mamy już do czynienia z głęboką niżówką wód podziemnych i powierzchniowych.
Materiał badawczy i metoda opracowania
Do analizy wytypowano zlewnie odwadniające obszary, w których stwierdzono
istnienie bardzo dużych zmian w reżimie odpływu i stosunkach wodnych, wywołanych antropopresją (np. Kaniecki 1991, Jeż i in. 1997, Jokiel, Maksymiuk 2002) –
ryc. 1. Efekty działalności górnictwa odkrywkowego regionu bełchatowskiego obserwowane są w zlewni Widawki, zamkniętej przekrojem w Rogóźnie i Podgórzu.
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Wpływ kopalń regionu konińskiego ukazano na przykładzie zlewni Kiełbaski po
Kościelec. Podstawowe zmiany w naturalnym obiegu wody wiążą się tu z koniecznością ciągłego odwadniania górotworu w celu umożliwienia eksploatacji odkrywki
udostępniającej złoża węgla brunatnego. W efekcie rozwija się ogromny lej depresyjny, z którego wody odpompowywane są poza obszar sztucznie wywoływanej
depresji. Warto zauważyć, że wody te pochodzą zarówno z zasobów podziemnych,
powierzchniowych, jak i wód opadowych. Wody z leja kierowane są do cieków,
często uszczelnionych w celu przeciwdziałania powtórnej infiltracji, w których naturalne przepływy przed rozpoczęciem odwadniania kopalni były nawet kilkakrotnie
niższe. Skutkiem tego powiększeniu o nową część „antropogeniczną” ulega zlewnia
recypientów wód kopalnianych, a reżim ich odpływu w znacznej mierze odzwierciedla tempo drenażu wód dołowych. Efekty gospodarki komunalnej aglomeracji łódzkiej wiążą się z ponadzlewniowym przerzutem wody przekraczającym dział wodny
I rzędu. Wszystkie ujęcia wody dla miasta zlokalizowane są w dorzeczu Pilicy, zaś
grupowa oczyszczalnia ścieków kieruje oczyszczone wody do zlewni Neru (dorzecze
Warty). W efekcie rzeka ta prowadzi dużo więcej wody niż w warunkach naturalnego drenażu, a reżim jej odpływu uzależniony jest w znacznej mierze od cyklu zużycia wody w mieście oraz specyfiki pracy oczyszczalni ścieków. Warto dodać, iż
większość kanałów burzowych kieruje wody opadowe również do Neru.

Ryc. 1. Rozmieszczenie zlewni objętych opracowaniem
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Dla wybranych posterunków wodowskazowych dysponowano długą i wiarygodną serią przepływów dobowych z okresu 1951–2002, zgromadzoną i udostępnioną
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jedynie w przypadku Kiełbaski
okres ten jest nieco krótszy, gdyż posterunek w Kościelcu zaczął funkcjonować od
roku 1956. W celu uchwycenia skali niektórych z omawianych zjawisk i procesów,
posłużono się próbką referencyjną, pochodzącą z pracy Tomaszewskiego (2012).
Porównano wyniki wybranych charakterystyk obliczonych dla 4 badanych posterunków z analogicznymi miarami uzyskanymi dla próbki 29 wodowskazów, zlokalizowanych na rzekach systemu Warty, Pilicy i Bzury, w których antropopresja nie jest
jeszcze tak wyraźnie zaznaczona.
Jedną z najpopularniejszych metod identyfikacji niżówek rzecznych jest metoda
uwzględniająca przepływ graniczny, wyznaczony na podstawie wybranego przepływu charakterystycznego. Przepływy graniczne szacuje się w oparciu o przepływy
główne II stopnia, przepływy okresowe z krzywej czasów trwania przepływów, analizę rozkładu minimów rocznych lub przepływy umowne, przystosowane do określonych zadań gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska. W tym podejściu niżówka
jest okresem, w którym przepływy są niższe od przepływu granicznego (Yevjevich
1967, Ozga-Zielińska 1990, Hisdal i in. 2004). W konsekwencji, podstawowymi
parametrami identyfikowanego zjawiska niżówki są: objętość niedoboru odpływu
w okresie, w którym jest on niższy od przepływu granicznego
oraz czas trwania epizodu niżówkowego (ryc. 2).
Epizody niżówkowe zostały
w niniejszym opracowaniu zidentyfikowane w oparciu o przepływ
graniczny, odpowiadający 70.
percentylowi z krzywej czasów
trwania przepływów wraz z wyżRyc. 2. Podstawowe parametry niżówki rzecznej
szymi, wyznaczonej na bazie
wartości dobowych dla całego
V – objętość niedoboru odpływu, T – czas trwawielolecia. Modelowe badania
nia niżówki, Qgr – przepływ graniczny
wskazują, iż rzędna ta jest bardzo
dobrym estymatorem wartości progowej niżówki, zarówno pod względem genetycznym, jak i z powodu stabilności czasowej (Tomaszewski 2011, 2012). Dla każdego
ze zidentyfikowanych epizodów dokonano oszacowania niedoboru odpływu niżówkowego oraz czasu jego trwania. Uzyskane wartości przedstawiono w skali miesięcznej, rocznej i wieloletniej.

Wielkość i zmienność niedoborów odpływu niżówkowego
Obliczone szeregi rocznych objętości niedoboru odpływu przekształcono do postaci wskaźnikowej, aby umożliwić ich porównywanie:

293

VnR
HnR 
[mm]
A  1000

gdzie:
HnR – roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego [mm], VnR – roczna
objętość niedoboru odpływu niżówkowego [m3], A – powierzchnia zlewni [km2]
Średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego (ŚrHnR) w badanych
zlewniach zmieniał się w przedziale 8,3–12,4 mm (tab. 1). Choć rozrzut wartości nie
jest tu zbyt duży to należy zauważyć, że w odniesieniu do wartości uzyskanych
w próbce referencyjnej zlewni nizinnych, wskaźniki w badanych zlewniach, plasują
się powyżej trzeciego kwartyla (ryc. 3). Przyczyny obserwowanego zjawiska wynikają z faktu, iż rzeki te poza zasilaniem naturalnym otrzymują zrzuty wody wywołane działaniami gospodarki wodnej. W procesie tym dochodzi do międzyzlewniowego
przemieszczania zasobów wodnych ponad topograficznymi działami wodnymi (Ner)
oraz bardzo poważnych zaburzeń w przebiegu działów hydrogeologicznych i topograficznych (Kiełbaska, Widawka). W efekcie zastosowania miary odnoszącej wielkość niedoboru odpływu do powierzchni zlewni (warstwa) dochodzi do zawyżenia
uzyskiwanych wyników, ponieważ wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego
odnosi wielkość obliczonego deficytu do powierzchni zlewni topograficznej (naturalnej) i nie uwzględnia zlewni włączonej antropogenicznie (przerzuty wody), co
będzie skutkować podwyższonymi wartościami w stosunku do pozostałych zlewni
badanego obszaru, w których zlewnia topograficzna jest miarodajną powierzchnią
drenażu o dużej zgodności topograficznego i hydrogeologicznego działu wodnego.
Tab. 1. Wybrane charakterystyki niedoborów odpływu niżówkowego (1951–2002)
A
ŚrHnR CvHnR ŚrDWnR
a
b
R
[km2] [mm]
[–]
[%]
[–]
[–]
[–]
Widawka – Rogóźno 1 268,5 12,4
1,21
9,07 62 153 –0,07 0,83
Widawka – Podgórze 2 354,5 8,53
0,98
7,65 51 618 –0,04 0,63
Ner – Dąbie
1 712,5 9,53
0,99
8,63 32 574 –0,05 0,80
Kiełbaska – Kościelec 476,1 11,35 1,45 11,05 54 882 –0,11 0,91
Zlewnia

Próbka referencyjna

6,20

0,96

8,20

R2 RA1VnR LAVnR
[–]
[–]
[rok]
0,695 0,79
10
0,391 0,62
6
0,642 0,68
7
0,827 0,81
7
0,59

2

A – powierzchnia zlewni; ŚrHnR – średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego; CvHnR –
współczynnik zmienności rocznego wskaźnika niedoboru odpływu niżówkowego; ŚrDWnR – średni roczny
względny deficyt odpływu niżówkowego; a, b – parametry funkcji trendu wykładniczego (y=a exp(bx))
istotnego na poziomie 0,05; R – współczynnik korelacji; R2 – współczynnik determinacji; RA1VnR – pierwszy współczynnik autokorelacji w szeregu rocznych objętości niedoborów odpływu niżówkowego; LAVnR
– liczba kolejnych przesunięć, przy których współczynnik autokorelacji przekraczał podwojoną wartość
błędu standardowego w szeregu rocznych objętości niedoborów odpływu niżówkowego

Do oceny wieloletniej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego wykorzystano współczynnik zmienności (CvHnR, tab. 1). Przeciętnie dla całej próbki referencyjnej wynosi on 0,96 (ryc. 3). Badane zlewnie wykazują wyraźnie wyższą
zmienność wieloletnią HnR. Wysokie współczynniki nie wynikają tu jednak z niestabilności obserwowanej w kolejnych latach wielolecia, lecz z faktu, że wskutek
systematycznych zmian wywołanych działalnością człowieka poziom niedoborów
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odpływu niżówkowego na początku i końcu badanego okresu był skrajnie różny.
Problem ten zostanie szerzej omówiony przy ocenie składowej systematycznej
w zmianach niedoborów odpływu niżówkowego.
Kolejną miarą, pozwalającą oceniać i porównywać natężenie niedoborów odpływu niżówkowego jest deficyt względny (Tomaszewski 2012):
DWn 

Vn
 100%
Vmax

gdzie:
DWn – deficyt względny odpływu niżówkowego [%], Vn – objętość niedoboru
odpływu niżówkowego [m3], Vmax – objętość maksymalnego możliwego niedoboru odpływu niżówkowego w danym okresie (przy rzędnej przepływu rzecznego
wynoszącej zero [m3]
Miara waloryzuje nie tylko natężenie zjawiska deficytu, ale wskazuje również na
stopień zdrenowania zasobów zlewni, pozostających w związku hydraulicznym
z przepływem niżówkowym. Warto zauważyć, że przy wartości wskaźnika równej
100% w korycie nie powinien już zachodzić przepływ (ryc. 4). Miara ta może zatem
służyć za estymator stopnia surowości suszy hydrologicznej. Ponadto zapewnia ona
pełną porównywalność wyników w zlewniach różnej wielkości i jest przydatna
w analizach niżówek pojawiających się wzdłuż rzek tranzytowych, gdyż bazuje wyłącznie na obserwacjach pochodzących z danego przekroju pomiarowego.

Ryc. 3. Zróżnicowanie wybranych charakterystyk rocznych niedoborów odpływu niżówkowego w zlewniach na tle próbki referencyjnej zlewni nizinnych wg Tomaszewskiego (2012)
ŚrHnR – średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego; CvHnR – współczynnik zmienności
rocznego wskaźnika niedoboru odpływu niżówkowego; ŚrDWnR – średni roczny względny deficyt odpływu niżówkowego; 1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana;
2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 – wartości odstające do 1,5
odchylenia międzykwartylowgo; 4 – wartości ekstremalne powyżej 1,5 odchylenia międzykwartylowego;
R – Widawka – Rogóźno; P – Widawka – Podgórze; D – Ner – Dąbie; K – Kiełbaska – Kościelec
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Ryc. 4. Graficzna ilustracja obliczania
względnego deficytu odpływu niżówkowego
Vn – objętość niedoboru odpływu niżówkowego [m3]; Vmax – objętość
maksymalnego możliwego niedoboru odpływu niżówkowego w danym
okresie, tzn. takiego, w którym rzędna przepływu rzecznego wynosi
0 [m3]

Przeciętnie w roku zasoby niżówkowe badanych zlewni zdrenowane są w przedziale 7,65–11,05% (tab. 1). Warto zauważyć, że poza DWn zlewni Kiełbaski, inne
wyniki mieszczą się w przedziale zawierającym połowę liczebności próbki referencyjnej (ryc. 3). Zatem, podatność zlewni dotkniętych antropopresją na powstawanie
surowej suszy hydrologicznej jest stosunkowo niewielka i wynika zapewne z dużego
udziału zasilania zewnętrznego w odpływie rzek.
Tendencje
Ocena wieloletniego przebiegu rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
w badanych zlewniach wykazała, iż w większości przypadków najlepsze dopasowanie uzyskano dla funkcji wykładniczej (tab. 1, ryc. 5).

Ryc. 5. Przykłady wieloletniego przebiegu rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
oraz funkcji aproksymujących (1951–2002)

Działalność człowieka wywołała na tyle silną składową systematyczną w niedoborach odpływu, że wyjaśnia ona od 40 do ponad 80% ich zmienności wieloletniej.
Mimo, iż roczne objętości niedoboru odpływu niżówkowego (VnR) w końcowej
części badanego wielolecia zdają się stabilizować, to współczynniki zmienności tej
charakterystyki obliczone dla całego okresu są wysokie, głównie z powodu dużych
niedoborów na początku badanego okresu. Obraz wieloletniej zmienności VnR
w tych zlewniach każe też z bardzo dużą ostrożnością interpretować wartości przeciętne różnych charakterystyk hydrologicznych. W ocenie autora nie mogą być one
miarodajne, a ich interpretacja musi być powiązana z analizą zmienności wieloletniej. Warto także nadmienić, że w cytowanych już wynikach badań autora (2012),
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VnR żadnej innej zlewni nie zmieniał się zgodnie z modelem wykładniczym.
W większości przypadków składową systematyczną można było opisać wielomianem trzeciego stopnia, z dwoma lokalnymi maksimami związanymi z surowymi
suszami na początku lat 50. i 90. Upoważnia to do postawienia tezy, iż efekty antropopresji w cyklu wieloletnim mogą prowadzić do tak istotnego zredukowania roli
naturalnych czynników hydrometeorologicznych, że kształtowanie niedoborów odpływu niżówkowego w rzekach zależy prawie wyłącznie od działań hydrotechnicznych. W przypadku złoża bełchatowskiego bardzo wyraźnie zaznacza się na wykresie moment rozpoczęcia odwadniania górotworu w latach 70. (ryc. 5 – Rogóźno).
W tym też czasie krzywizna estymowanej linii trendu wyraźnie się zmniejsza po
okresie surowych susz hydrologicznych, które wystąpiły w latach 50. XX w. Jej
dalszy przebieg uzależniony jest głównie od rytmu odwadniania kopalni, zaś pojawiające się okresy całkowitego braku niżówek przypisać można przypisać włączaniu
kolejnych pól węglonośnych do eksploatacji.
Jednorodność genetyczna
Przy ocenie wieloletniej dynamiki zjawiska niedoboru odpływu niżówkowego,
oprócz samej zmienności, bardzo interesujące może być pytanie: na ile czynniki
generujące proces powstawania niedoborów są jednorodne i w jakich okresach dochodziło do zmiany relacji pomiędzy nimi? Poszukiwana jest zatem pewna wypadkowa zbioru czynników determinujących z jednej strony objętość niedoborów odpływu, z drugiej zaś – czas ich trwania. Stałość relacji pomiędzy nimi może być
odzwierciedleniem jednorodności w sensie genetycznym (Ozga-Zielińska i Brzeziński 1997, Węglarczyk 1998).
Jednym z powszechnie
używanych narzędzi umożliwiających
identyfikację
momentów zerwań jednorodności szeregów czasowych jest krzywa podwójnie
kumulowana (Searcy, Hardison 1960). Umożliwia ona
zobrazowanie
zależności
pomiędzy skumulowanym
szeregiem rocznej liczby dni
z przepływem niżówkowym
a skumulowanym szeregiem
rocznej objętości niedoboru
odpływu niżówkowego w
badanym wieloleciu. Załamania na tak skonstruowanej
Ryc. 6. Przykład krzywej podwójnie kumulowanej
krzywej wskazują na zmiany
rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
w relacjach pomiędzy czyni rocznej liczby dni z przepływem niżówkowym
nikami
determinującymi
(1951–2002)
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badany proces. Istotność obserwowanych zerwań weryfikowano testami statystycznymi. Do badań wybrano 3 statystyki testowe: test t dla prób niezależnych, test jednorodności wariancji Browna i Forsytha oraz nieparametryczny test U MannaWhitneya (Domański 1990). Termin zerwania uznawano za istotny dopiero po pozytywnej weryfikacji przez wszystkie 3 statystyki testowe na poziomie α = 0,05.
Na żadnej z uzyskanych krzywych podwójnie kumulowanych nie zaobserwowano wyraźnych punktów załamań (ryc. 6). Analizowane szeregi niedoborów odpływu
nie są jednak jednorodne, gdyż układ punktów na wykresie wskazuje na dosłowną
(w sensie graficznym) krzywiznę. Oznacza to ciągłe (coroczne) zmiany relacji pomiędzy zmiennymi, zmierzające w kierunku systematycznego spadku niedoborów
odpływu niżówkowego względem czasu ich trwania. W efekcie trudno znaleźć dłuższe odcinki jednorodne w badanych seriach, co potwierdzają zastosowane testy statystyczne. U źródła tego zjawiska leży, opisana wcześniej, działalność antropogeniczna, która prowadzi do systematycznego zwiększania i wyrównywania przepływów
badanych cieków, a co za tym idzie, redukcji niedoborów odpływu. Warto dodać, iż
taki sposób zrywania jednorodności genetycznej dotyczy wyłącznie zlewni, w których odpływ formowany jest pod wpływem silnej antropopresji. Pozostałe zlewnie
z badanej próbki referencyjnej wykazywały w tym wieloleciu 1 lub 2 momenty zerwań jednorodności. Występowały też ciągi genetycznie homogeniczne.
Inercja
Zagadnienie inercji w szeregach czasowych objętości niedoboru odpływu niżówkowego nie było dotąd szerzej analizowane. Jednym z estymatorów bezwładności
jest współczynnik autokorelacji:

 x
N 1

RAj 

i 1

i



 Śr x i  x i  j  Śr x i  j



N  1  OSi  OSi j

gdzie:
RAj – współczynnik autokorelacji o przesunięciu j, Śr – średnia arytmetyczna,
OS – odchylenie standardowe
W ujęciu wieloletnim współczynnik autokorelacji o przesunięciu równym 1 określa ładunek informacji o formowaniu niedoboru odpływu niżówkowego, jaki przekazywany jest z roku na rok. We wszystkich przypadkach obliczony współczynnik
autokorelacji (RA1VnR) był istotny statystycznie na poziomie α = 0,05, a jego wartości wskazywały na silną inercję (tab. 1). W porównaniu ze współczynnikami autokorelacji obliczonymi dla próbki referencyjnej, zlewnie drenujące źródłowe części
systemów rzecznych będących pod wpływem antropopresji wykazują skrajnie silną
bezwładność (Kiełbaska – Kościelec, Widawka – Rogóźno) – ryc. 7. Zatem opisane
wcześniej działania hydrotechniczne modyfikują „pamięć” reżimu przepływów niżówkowych z roku na rok na poziomie równym bądź nawet wyższym od tego, jaki
jest charakterystyczny dla zlewni, których strefa aktywnej wymiany zbudowana jest
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z zasobnych zbiorników wód podziemnych, odznaczających się bardzo wysoką bezwładnością odpływu podziemnego oraz jego deficytu.
Nieco inne informacje można uzyskać, obliczając i analizując współczynniki autokorelacji przy kolejnych przesunięciach. Szczególnie ciekawa wydaje się analiza
liczby kolejnych kroków, przy których współczynnik ten jest nadal istotny. W celu
zbadania długości „wieloletniej pamięci” reżimu odpływu niżówkowego skonstruowano charakterystykę opartą na liczbie efektywnych przesunięć współczynnika autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego (w zakresie od j=1 rok do
j=15 lat), przy czym miarą istotności kolejnych współczynników była podwojona
wartość błędu standardowego (rys 8, tab. 1). Charakterystyka ta waloryzuje przede
wszystkim długość pamięci podsystemu zlewni, odpowiedzialnego za formowanie
niedoborów odpływu. Jej wartości wskazują na poziom retencyjności tegoż podsystemu oraz synchroniczności reżimu poszczególnych zbiorników, głównie wód podziemnych, aktywnych w fazie przepływów niżówkowych. Może on być również
estymatorem tempa ich odnawialności, które będzie malało wraz ze wzrostem
LAVnR.

Ryc. 7. Zróżnicowanie miar bezwładności rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
w badanych zlewniach na tle próbki referencyjnej zlewni nizinnych
wg Tomaszewskiego (2012)
RA1VnR – pierwszy współczynnik autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego; LAVnR –
liczba efektywnych współczynników autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego w kolejnych przesunięciach (1, 2,... 10 – lata); poz. ozn. jak na ryc. 3

Liczba efektywnych przesunięć współczynnika autokorelacji rocznego niedoboru
odpływu niżówkowego (LAVnR) w badanych zlewniach mieści się w przedziale od
6 do 10 lat (tab. 1). Rozkład próbki referencyjnej wykazuje jednak silną asymetrię
dodatnią, a wartości odstające i ekstremalne dotyczą właśnie zlewni znajdujących się
pod wpływem silnej antropopresji (ryc. 7). Dowodzi to po raz kolejny, iż wymienione wcześniej działania wodno-gospodarcze ingerują tak dalece w reżim przepływów
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niżówkowych, że jego naturalna i stochastyczna natura przestaje być widoczna nawet
w perspektywie 10 lat.
Relacje pomiędzy siłą
i czasem trwania inercji
niedoborów odpływu niżówkowego
przenoszonych z roku na rok można
ocenić na podstawie funkcji autokorelacyjnej. Dla
wszystkich
badanych
zlewni uzyskano bardzo
podobny typ wykresu,
gdzie systematyczne zrzuty
wody prowadzą do ustalenia rytmu odpływu dyktowanego potrzebami wodno-gospodarczymi, tylko w
nieznacznym stopniu modyfikowanego przez panujące warunki hydrometeorologiczne. Na autokorelogramie nie pojawiają się
ujemne
współczynniki,
generowane zerwaniami
synchroniczności procesu
Ryc. 8. Przykład funkcji autokorelacyjnej rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
w efekcie czego obserwowana jest bardzo silna i
RAj – współczynnik autokorelacji przy przesunięciu równym j,
linia przerywana zakreśla wartość podwojonego błędu standardługotrwała inercja niedodowego współczynnika autokorelacji
borów odpływu niżówkowego, powiązana często
z istnieniem istotnego trendu wieloletniego o charakterze wykładniczym.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania dowodzą, że działania wodno-gospodarcze uwarunkowane działalnością górnictwa odkrywkowego oraz międzyzlewniowymi przerzutami
wody na dużą skalę prowadzą do bardzo istotnych zmian w dynamice formowania
się niedoborów odpływu niżówkowego. W okresie wieloletnim zatarciu ulegają niemal wszystkie naturalne cechy reżimu odpływu niżówkowego. Po pewnym czasie
systemy rzeczne reagują czynnie na działania hydrotechniczne, a naturalne czynniki
hydrometeorologiczne mają znaczenie drugorzędne. Najważniejsze cechy „nowego”
reżimu rzecznego dotyczą dużej stabilności występowania niżówek, zmniejszonej
podatności na występowanie suszy hydrologicznej o dużym natężeniu oraz znacznej
bezwładności formowania niedoborów odpływu niżówkowego, dochodzącej nawet
do 10 lat.
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ROLA DRÓG W KSZTAŁTOWANIU
KIERUNKÓW SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO
W ZLEWNIACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE KIELC
THE INFLUENCE OF ROADS ON SURFACE RUNOFF DIRECTIONS
IN URBAN CATCHMENTS ON THE EXAMPLE OF KIELCE CITY (POLAND)

Grzegorz Wałek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25–406 Kielce; grzegorz.walek@ujk.edu.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu sieci dróg kołowych
na kształtowanie się kierunków spływu powierzchniowego w zlewniach miejskich na przykładzie trzech zlewni cząstkowych rzeki Silnicy przepływającej przez centrum miasta Kielce.
Analizę przeprowadzono modelując kierunki spływu powierzchniowego w systemach informacji geograficznej z wykorzystaniem cyfrowego modelu wysokościowego wykonanego
techniką LIDAR o rozdzielczości terenowej 0,5 m. Wykorzystano także cyfrowe bazy danych
przestrzennych reprezentujące aktualny przebieg sieci dróg kołowych oraz sieci kanalizacji
deszczowej w Kielcach. Ostatecznie dokonano porównania istniejącego przebiegu sieci drogowej, w zlewniach o różnych formach zagospodarowania, z liniami spływu powierzchniowego wygenerowanymi z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia przebiegu sieci kanalizacji
deszczowej. W rezultacie przeprowadzonych badań obliczono szereg miar i wskaźników
opisujących związek przebiegu sieci drenażu z przebiegiem istniejącej sieci drogowej w analizowanych zlewniach.
Słowa kluczowe: Zlewnie miejskie, spływ powierzchniowy, kierunki spływu, drogi
Summary: This paper presents the analysis concerning influence of roads on surface runoff
directions in urban catchments on the example of three sub-catchments of Silnica river which
flows through Kielce city center. The analysis was performed by modelling surface flow directions in geographical information systems using digital elevation model of 0.5 m spatial resolution created with LIDAR technique. Additional spatial datasets showing contemporary distribution of road and storm water drainage network were used in the research. Finally a comparison of road network directions and surface runoff directions generated with and without
taking into account storm water drainage network was performed. As a result of the research
a number of indicators were calculated which helped to describe relations between road network and surface flow directions in the analyzed catchments.
Key words: Urban catchments, surface runoff, flow directions, roads
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Wprowadzenie
Rozbudowa istniejących dróg oraz lokalizacja nowych ich odcinków jest jednym
z przejawów postępujących procesów urbanizacji. Gęsta sieć dróg o twardej, nieprzepuszczalnej nawierzchni i funkcjonującym systemie odprowadzania wody jest
jedną z dominujących form pokrycia terenu w obszarach miejskich, tym samym jej
wpływ na funkcjonowanie procesów obiegu wody w zurbanizowanych zlewniach
może być znaczący. Badania zmierzające do oceny wpływu dróg na kształtowanie
się spływu powierzchniowego w zlewniach o stosunkowo niewielkiej antropopresji
analizowali m. in. Froehlich i Słupik (1986), Kroczak (2010) oraz Wałdykowski
i Krzemień (2013). Ocena roli dróg w kształtowaniu się obiegu wody, w tym spływu
powierzchniowego, istotna jest w szczególności w zlewniach zurbanizowanych,
w których gęstość sieci drogowej, a także udział powierzchni dróg w stosunku do
całkowitych powierzchni zlewni są największe w porównaniu do innych zlewni
o odmiennych typach zagospodarowania. Analizy wpływu powierzchni dróg, często
jednocześnie wraz z innymi formami pokrycia i użytkowania terenu zlewni, na spływ
powierzchniowy w zlewniach miejskich koncentrują się głównie na badaniach własności fizyko-chemicznych wody, w tym zanieczyszczeń akumulowanych i transportowanych w spływie powierzchniowym (Latimer i in. 1990, Rogge i in. 1993, Broodie 2005, Deletic i Maksimovic 1998, Ciupa 2007, 2009, 2012).
Znaczącym czynnikiem zwiększającym rolę dróg w obiegu wody w zlewniach
miejskich, jest ich odwodnienie – powierzchniowe oraz w postaci sieci kanalizacji
deszczowej. Kolektory zbiorcze tej kanalizacji, prowadzone najczęściej wzdłuż dróg,
odwadniają dodatkowo inne powierzchnie nieprzepuszczalne istniejące w zlewniach
miejskich – takie jak dachy, place lub parkingi. Ostatecznie przypuszczać można, iż
suma wspomnianych czynników kształtuje dominującą rolę dróg w powierzchniowym obiegu wody w zlewniach miejskich. Zagadnienie to jest bardzo złożone i dotyczy wielu aspektów. Jednym z nich jest modyfikacja naturalnych kierunków odpływu
wody z powierzchni zlewni.
Cel pracy
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie roli samych powierzchni drogowych, a także powierzchni dróg wraz z towarzyszącą im infrastrukturą kanalizacyjną w kształtowaniu się kierunków spływu powierzchniowego w zlewniach miejskich na przykładzie trzech zlewni cząstkowych rzeki Silnicy w granicach Kielc.
Aby zrealizować cel pracy wyznaczono kierunki spływu powierzchniowego na cyfrowych modelach wysokościowych reprezentujących powierzchnie badanych zlewni i porównano je z przebiegiem funkcjonującej obecnie sieci drogowej.
W pracy posłużono się następującymi hipotezami badawczymi:
1. Powierzchnie drogowe wpływają na kształtowanie i ukierunkowanie spływu
powierzchniowego w zlewniach miejskich.
2. Udział spływu powierzchniowego wzdłuż powierzchni drogowych zmienia się
wraz z rodzajem użytkowania terenu w zlewni.
3. Znaczący wpływ różnych powierzchni drogowych na kierunki spływu po-
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wierzchniowego w tych zlewniach jest modyfikowany dodatkowo poprzez funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej.
Obszar badań
Analizę przeprowadzono na przykładzie trzech silnie zurbanizowanych zlewni
cząstkowych rzeki Silnicy, które charakteryzują się odmiennymi formami zagospodarowania i użytkowania terenu oraz różną wielkością (ryc. 1).

Ryc. 1. Położenie badanych zlewni cząstkowych
w obszarze zlewni rzeki Silnicy oraz ich użytkowanie
1 – torowiska, 2 – strefy drogowe, 3 – inne użytki komunikacyjne, 4 – tereny mieszkaniowe,
5 – tereny przemysłowe, 6 – inne tereny zabudowane, 7 – grunty orne, 8 – grunty pod stawami, 9 – sady, 10 – lasy i grunty leśne, 11 – grunty zadrzewione i zakrzewione, 12 – łąki
trwałe, 13 – pastwiska trwałe, 14 – nieużytki, 15 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
16 – tereny różne, 17 – wody śródlądowe płynące, 18 – wody śródlądowe stojące,
19 – zurbanizowane tereny niezabudowane, 20 – rowy

Dla ułatwienia orientacji nazwy badanych zlewni przyjęto za nazwami głównych ulic
przebiegających w ich obszarach, nie są to jednak zlewnie kanałowe tych ulic. Wy-
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dzielono jedną zlewnię prawobrzeżną Slinicy (Karczówkowska I – dominacja terenów przemysłowych) oraz dwie lewobrzeżne (zlewnia Sienkiewicza II – zwarta
zabudowa centrum miasta oraz zlewnia Ściegiennego III - przewaga obszarów leśnych i osiedli mieszkaniowych).
Materiały i metody
Badania przeprowadzono w środowisku systemów informacji geograficznej
SAGA GIS, z wykorzystaniem szczegółowego cyfrowego modelu wysokościowego
(CMW, ang. DEM) wykonanego techniką LIDAR o rozdzielczości terenowej 0,5 m,
a także cyfrowych baz danych przestrzennych reprezentujących aktualny przebieg
wszystkich odcinków sieci drogowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w badanych
zlewniach (ryc. 2).

Ryc. 2. Przebieg sieci drogowej (A) i kanalizacji deszczowej (B)
na tle zabudowy w badanych zlewniach
1 – Silnica, 2 – drogi, 3 – kanalizacja deszczowa, 4 – granice zlewni, 5 – zabudowa

W celu umożliwienia modelowania hydrologicznego w środowisku GIS, przed
przystąpieniem do analizy kierunków spływu, przeprowadzono wypełnienie zagłębień bezodpływowych na CMW metodą opisaną przez Wanga i Liu (2006). Dodatkowo, aby umożliwić modelowanie spływu z uwzględnieniem sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono tzw. wypalenie rzeczywistej sieci drenażu na CMW obniżając wartości komórek, przez które przebiegały odcinki kolektorów zbiorczych
i kolektorów doprowadzających kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych,
o stałą wartość wynoszącą 2 m. Operacja ta umożliwiła modelowanie kierunków
spływu powierzchniowego wzdłuż funkcjonującej obecnie sieci drenażu.
Przystępując do modelowania kierunków spływu powierzchniowego w pierwszej
kolejności wygenerowano mapy skumulowanej powierzchni dorzecza. Porównano ze
sobą wyniki otrzymane różnymi metodami – D8, RHO8, Dinfinity, MFD. Wykorzystane algorytmy zostały szczegółowo opisane w pracy Jasiewicza (2010). Oceniono,
iż do modelowania spływu powierzchniowego na badanym terenie najlepiej nadaje
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się deterministyczna metoda D8 (ang. deterministic eight directions), pozwalająca na
badanie geometrycznych i topologicznych właściwości sieci drenażu (O'Callaghan
i Mark 1984). Pomimo szeregu niedoskonałości metoda ta dobrze sprawdza się
w zlewniach o wyraźnej morfologii terenu, a drogi odpływu przez nią generowane
tworzą wyraźne formy liniowe, co umożliwia ich porównanie z przebiegiem sieci
drogowej. W celu wyznaczenia przebiegu sieci drenażu na badanym obszarze posłużono się metodą inicjowania linii spływu, przedstawioną po raz pierwszy przez zespół O'Callaghan i Mark (1984), która zakłada, że skoncentrowany spływ powierzchniowy zaczyna się po przekroczeniu ustalonej wartości progowej skumulowanej powierzchni dorzecza w danym punkcie terenu (reprezentowanym jako
komórka CMW). Jako próg tej wielkości w celu realizacji niniejszej pracy przyjęto
powierzchnię 500 m2. Przyjęto, że wygenerowana sieć drenażu stanowi reprezentację
kierunków głównych linii spływu powierzchniowego w badanych zlewniach cząstkowych. Aby porównać wygenerowane modelowo kierunki spływu powierzchniowego z rzeczywistym przebiegiem sieci drogowej w każdej z badanych zlewni dokonano analizy polegającej na ustaleniu długości odcinków sieci drenażu przebiegających w zasięgu buforów o wartości 5 m wyznaczonych wokół odcinków dróg.
Ostatecznie, na podstawie posiadanych danych, w celu przedstawienia wyników
badań w formie ilościowej, obliczono następujące miary i wskaźniki: 1 – powierzchnia zlewni [km2], 2 – całkowita długość sieci dróg [km], 3 – całkowita długość sieci
kanalizacji deszczowej [km], 4 – gęstość sieci drogowej [km∙km–2], 5 – gęstość sieci
kanalizacji deszczowej [km∙km–2], 6 – całkowita długość wygenerowanej sieci drenażu [km], 7 – gęstość wygenerowanej sieci drenażu [km∙km–2], 8 – długość odcinków sieci drenażu biegnących wzdłuż dróg [km], 9 – gęstość odcinków sieci drenażu
biegnących wzdłuż dróg [km∙km–2], 10 – stosunek długości sieci drenażu biegnącej
wzdłuż dróg do całkowitej długości sieci drenażu [km∙km–1], 11 – stosunek długości
sieci drenażu wzdłuż dróg do całkowitej długości sieci drogowej [km∙km–1].
Wyniki
Na podstawie przygotowanych CMW, wykorzystując metodę D8 wygenerowano
rastrowe mapy skumulowanych powierzchni dorzecza (ryc. 3). Wstępna wizualna
analiza tych map wykazała, że znaczna część komórek reprezentujących wysokie
wartości akumulacji spływu koncentrowała się liniowo wzdłuż dróg, znajdowały tam
jednak także komórki o najniższych wartościach. Aby wyeliminować je z dalszej
analizy wykorzystano wspomnainy wyżej próg wartości skumulowanej powierzchni
odwadnianego obszaru (500 m2), na podstawie którego wyznaczono linie skoncentrowanego spływu powierzchniowego (sieć drenażu) dla każdego z rozpatrywanych
modeli terenu. Wygenerowana sieć drenażu w badanych zlewniach charakteryzowała
się podobną gęstością – od 39,95 do 45,60 km∙km–2. W dalszej kolejności dokonano
porównania przebiegu dwóch wariantów wygenerowanych linii sieci drenażu (bez
uwzględnienia oraz z uwzględnieniem sieci kanalizacji deszczowej) z przebiegiem
dróg w zasięgu badanych zlewni o różnej wielkości i rodzajach użytkowania (ryc. 4).
Wygenerowane odcinki linii spływu powierzchniowego poddano analizie zmierzającej do ustalenia zgodności ich przebiegu z przebiegiem sieci drogowej. Obliczo-
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ne miary i wskaźniki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym (tab. 1). Ze względu na
znaczne różnice powierzchni badanych zlewni zastosowano miary opierające się na
wartościach względnych.

Ryc. 3. Mapa skumulowanej powierzchni dorzecza wygenerowana bez uwzględnienia (A) oraz
z uwzględnieniem sieci kanalizacji deszczowej (B) na przykładzie zlewni Sienkiewicza (II)

Ryc. 4. Wygenerowane odcinki sieci drenażu na podstawie wartości progowej
skumulowanej powierzchni dorzecza bez uwzględnienia (A) oraz z uwzględnieniem
sieci kanalizacji deszczowej (B) na przykładzie zlewni Sienkiewicza (II)
1 – sieć drenażu, 2 – granice zlewni, 3 – bufor wokół odcinków dróg

Największą gęstość sieci drogowej stwierdzono w zlewni Karczówkowska (I) –
18,05 km∙km–2, w dalszej kolejności w zlewni Sienkiewicza (II) – 17,9 km∙km–2
i Ściegiennego (III) – 12,20 km∙km–2. Różnica gęstości sieci drogowej pomiędzy
najbardziej uprzemysłowionymi i zurbanizowanymi zlewniami I i II była niewielka.
Najmniejszą gęstość dróg stwierdzono w zlewni III. Znacznie większe zróżnicowanie
stwierdzono w przypadku gęstości sieci kanalizacji deszczowej, a ta odpowiadała

307

stopniowi zurbanizowania zlewni (Sienkiewicza – 38,20 km∙km–2, Karczówkowska –
17,58 km∙km–2, Ściegiennego – 10,75 km∙km–2).
Tab. 1. Wartości miar i wskaźników obliczonych dla badanych zlewni bez uwzględnienia sieci
kanalizacji deszczowej (A) oraz z jej uwzględnieniem (B)
Wskaźnik
1. Powierzchnia zlewni [km2]
2. Całkowita długość sieci dróg [km]
3. Gęstość sieci drogowej [km·km–2]
4. Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej [km]
5. Gęstość sieci kanalizacji deszczowej [km·km–2]

Zlewnia I
A
B
0,95
17,15
18,05
16,70
17,58

Zlewnia II
A
B
0,20
3,58
17,90
7,64
38,20

Zlewnia III
A
B
9,34
113,94
12,20
100,42
10,75

6. Całkowita długość
wygenerowanej sieci drenażu [km]

40,11 40,24 8,67 7,99 425,9 424,2

7. Gęstość wygenerowanej
sieci drenażu [km·km–2]

42,22 42,36 43,35 39,95 45,60 45,42

8. Długość odcinków
sieci drenażu biegnących wzdłuż dróg [km]

13,74 13,31 4,44 3,68 106,8 99,8

9. Gęstość odcinków sieci drenażu biegnących wzdłuż dróg (w
stosunku do powierzchni zlewni) [km·km–2]

14,46 14,01 22,20 18,40 11,43 10,69

10. Stosunek długości sieci drenażu biegnącej wzdłuż dróg do
całkowitej długości sieci drenażu [km·km–1]

0,34 0,33 0,51 0,46 0,25 0,24

11. Stosunek długości sieci drenażu biegnącej wzdłuż dróg do
całkowitej długości sieci drogowej [km·km–1]

0,80 0,78 1,24 1,03 0,94 0,88

Interesujące wyniki otrzymano analizując gęstość wygenerowanej sieci drenażu.
Mimo podobnych wielkości w każdej zlewni, największa różnica wystąpiła w najbardziej zurbanizowanej zlewni Sienkiewicza, pomiędzy wartością wygenerowaną
na podstawie CMW uwzględniającym i nie uwzględniającym przebiegu sieci kanalizacji deszczowej. Wyniosła ona odpowiednio 43,35 i 39,95 km∙km –2. Różnica
w przypadku obu wariantów CMW tej zlewni była większa niż różnica w wartości
tego parametru pomiędzy różnymi zlewniami. Tłumaczyć to można faktem, że na
modelu nie uwzględniającym sieci odwodnienia deszczowego, wzdłuż niektórych
dróg przebiegających w granicach zlewni, zostały wygenerowane dwie równoległe
linie koncentracji spływu, natomiast na modelu uwzględniającym kanalizację deszczową linie spływu powierzchniowego koncentrowały się głównie w miejscach jej
przebiegu (ryc. 4).
Długość odcinków sieci drenażu przebiegających wzdłuż dróg była uzależniona
od wielkości zlewni i wariantu modelu wykorzystanego do jej wyznaczenia. Jako
najważniejszy wskaźnik opisujący wpływ dróg na kształtowanie się kierunków spływu powierzchniowego w zlewniach miejskich przyjęto gęstość odcinków sieci drenażu biegnących wzdłuż dróg w badanych zlewniach (ryc. 5).
Największe wartości wskaźnik ten osiągnął w zlewni Sienkiewicza – 22,20 oraz
18,40 km∙km–2, był on jednocześnie większy od gęstości sieci drogowej w tej zlewni
(17,90 km∙km–2), niezależnie od wariantu CMW. W zlewni Karczówkowska (I) gęstość odcinków sieci drenażu biegnących wzdłuż dróg wyniosła odpowiednio 14,46 i
14,01 km∙km–2, czyli zdecydowanie mniej od gęstości sieci drogowej w tej zlewni
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11,43
10,69

14,46
14,01

[km·km-2]

22,20
18,40

(18,05 km∙km–2). Najniższe wartości wskaźnika zanotowano w przypadku zlewni III
– 11,43 oraz 10,69 km∙km–2, były one także
25
niższe od gęstości sieci drogowej w tej
1 2
zlewni (12,20 km∙km–2), ale też bardziej do
20
niej zbliżone.
Stosunek długości sieci drenażu biegnącej
15
wzdłuż dróg do całkowitej długości sieci
drenażu był największy w przypadku zlew10
ni nr II (0,51 i 0,46 km∙km–1),
w zlewni nr I wyniósł 0,34 i 0,33 km∙km–1
5
a w zlewni Ściegiennego (III) – 0,25 i 0,24
km∙km–1. Miara ta wskazuje, że od 25 do
0
50% wszystkich wygenerowanych linii
Zlewnia I Zlewnia II Zlewnia III
spływu powierzchniowego w badanych
Ryc. 5. Gęstość odcinków sieci drenażu
zlewniach koncentrowało się wzdłuż dróg.
biegnących wzdłuż dróg w badanych
Stosunek długości sieci drenażu biegną-2
zlewniach [km·km ]
cej wzdłuż dróg do całkowitej długości sieci
1 – CMW nie uwzględniający sieci kanalizacji
drogowej najwyższe wartości osiągnął także
deszczowej, 2 – CMW uwzględniający sieć
w zlewni Sienkiewicza (II) – 1,24
kanalizacji deszczowej
–1
i 1,03 km∙km . Nieco niższe wartości
stwierdzono w zlewni III (0,94 i 0,88 km∙km–1), a najniższe w zlewni nr I – 0,80
i 0,78 km∙km–1.
Podsumowanie i wnioski
W pracy opisano wpływ dróg na przebieg linii spływu powierzchniowego
w trzech zurbanizowanych zlewniach cząstkowych rzeki Silnicy w Kielcach. Na
podstawie odpowiednio przygotowanych cyfrowych modeli wysokościowych wygenerowano mapy skumulowanej powierzchni dorzecza a następnie, posługując się
wartością progową powierzchni obszaru zasilania, wyznaczono odcinki skoncentrowanego spływu powierzchniowego. Wygenerowane odcinki sieci drenażu w każdej
zlewni charakteryzowały się podobną gęstością. Linie te poddano dalszej analizie
w celu porównania ich przebiegu z przebiegiem dróg na badanym obszarze.
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że zdecydowanie największy
udział linii spływu powierzchniowego koncentrującego się wzdłuż dróg wystąpił
w najbardziej zurbanizowanej zlewni Sienkiewicza. Dodać należy, że w zlewni tej
nie stwierdzono największej gęstości sieci drogowej, mimo to długość odcinków
sieci drenażu przebiegających wzdłuż dróg była większa od samej długości dróg w
tej zlewni. Główną przyczyną tego faktu było koncentrowanie się kilku równoległych
linii spływu na jednej drodze. Opisywany wpływ dróg na kształtowanie się kierunków linii spływu powierzchniowego był zdecydowanie mniejszy w przemysłowej
zlewni Karczówkowskiej, pomimo stwierdzenia w jej obszarze największej gęstości
sieci drogowej. Najmniejszy udział dróg w kształtowaniu się kierunków spływu
powierzchniowego stwierdzono w zlewni Ściegiennego, w której gęstość sieci drogowej była także najmniejsza.
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Biorąc pod uwagę istniejącą sieć kanalizacji deszczowej można powiedzieć, że
wskaźniki obliczone na podstawie sieci drenażu wygenerowanej z użyciem CMW
uwzględniającego tę kanalizację, posiadały wartości niższe niż wskaźniki otrzymane
na podstawie CMW, który jej nie uwzględniał. Oceniono, że głównymi przyczynami
tego faktu były: 1 – koncentrowanie się wygenerowanych linii spływu wzdłuż odcinków kanalizacji deszczowej, w miejscach, w których na modelu nie uwzględniającym tej kanalizacji występowały dwie równoległe linie spływu, 2 – oddalanie się
wygenerowanych linii spływu od dróg w miejscach, gdzie odcinki kanalizacji deszczowej nie przebiegały pod jezdnią lecz w pewnym oddaleniu równolegle do niej.
Mimo faktu obniżenia wartości wskaźników wzajemne relacje ich wielkości pomiędzy badanymi zlewniami nie uległy zmianom.
Reasumując można stwierdzić znaczący udział powierzchni drogowych w koncentracji i kierunkowaniu linii spływu powierzchniowego w zlewniach miejskich
Kielc:
1. W rozpatrywanych przypadkach gęstość linii spływu powierzchniowego koncentrującego się wzdłuż dróg wynosiła od 10,69 do 22,20 km∙km –1, w stosunku do całkowitych powierzchni zlewni, przy założeniu progowej wielkości
obszaru zasilania warunkującej formowanie się linii spływu wynoszącej 500
m2. W zlewni najbardziej zurbanizowanej długość wygenerowanych odcinków linii spływu powierzchniowego biegnących wzdłuż dróg przekroczyła
całkowitą długość sieci drogowej. Od 25 do 50% długości wszystkich wygenerowanych linii spływu powierzchniowego w badanych zlewniach koncentrowało się wzdłuż dróg.
2. Wpływ dróg na kształtowanie się kierunków spływu powierzchniowego wzrasta wraz ze stopniem zurbanizowania zlewni, w pewnych przypadkach niezależnie od gęstości dróg na jej obszarze.
3. Uwzględnienie w obliczeniach sieci kanalizacji deszczowej spowodowało obniżenie wartości wskaźników, nie wpłynęło jednak znacząco na wartości uzyskanych wyników.
Podjęte przez autora badania wpisują się w grupę analiz zmierzających w kierunku rozpoznania roli dróg w kształtowaniu się spływu powierzchniowego w zlewniach
miejskich.
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ORGANICZNE ZWIĄZKI FLUORU W WODACH WODOCIĄGOWYCH
TERENÓW ZURBANIZOWANYCH I WODACH MINERALNYCH
ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS
OF TAP WATERS AT THE URBAN AREAS AND MINERAL WATERS
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Streszczenie: Głównym źródłem obecnego narażenia człowieka na organiczne związki fluoru
jest picie wody i spożywanie żywności zawierającej związki perfluorowane. Większość z tych
związków wykazuje umiarkowane właściwości polarne i dlatego względnie dobrze rozpuszczają się one w wodzie. Związki te są również lipofilowe, dlatego o ich poziomie w organizmie człowieka decyduje zawartość w spożywanej wodzie. W konsekwencji powodują one
zakłócenie endokrynnego wydzielania hormonów sterydowych. Oznaczanie związków perfluorowanych w wodach wodociągowych siedmiu miast Poski oraz będących w sprzedaży wodach mineralnych wykonano techniką chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią
mas z komorą kolizyjną i potrójnym analizatorem kwadrupolowym. Przedmiotem oznaczania
były kwasy perfluoroalkilowe i perfluoroalkilosulfonowe. We wszystkich badanych próbkach,
zarówno wody wodociągowej jak i mineralnej, oznaczano dziesięć związków z grup kwasów
perfluoroalkilowych oraz perfluoroalkilosulfonowych a uzyskane wyniki kształtowały się
w granicach od 0,05∙10–9 do 4,82 ∙10–9 g∙dm–3.
Słowa kluczowe: związki perfluorowane, woda pitna, woda mineralna, LC–MS/MS
Summary: The main source of current human exposure to organic fluorine compounds is
drinking water and consumption of food containing perfluorinated compounds. Most of these
compounds exhibit moderate polar properties and therefore relatively well dissolve in water.
The compounds are also lipophilic. Therefore, their level in the human body is dependent of
the concentration of these compounds in consumed water. Perfluorinated organic compounds
in the human body cause endocrine disruption of steroid hormone secretion. Determination of
perfluorinated compounds in surface and groundwater from Kielce and other urban areas has
been performed using liquid chromatography coupled to triple quadruple mass spectrometry
analyserin the mode of collisionally induced dissociation (MS/MS). Thesubject of the determination were perfluorinated carboxylic acids as well as perfluoroalkilosulfonic acids. In all
examined samples of tap water and mineral water ten compounds of the perfluoro carboxylic
acidsand perfluoroalkylsulfonic acid were determined in the range from 0.05∙10–9 to 4.82∙10–9
g∙dm–3.
Key words: perfluorinated organic compounds, potable water, mineral water, LC–MS/MS
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Wprowadzenie
Nazwą związki perfluorowane (PFOC – z ang. PerFluorinatedOrganicCompouns)
określa się grupę związków alifatycznych, w których kilka lub wszystkie atomy
wodoru są zastąpione przez fluor. Do grupy tej zalicza się perfluorowane pochodne
kwasów karboksylowych (kwasy perfluoroalkilowe), fluoropochodne kwasów alkilosulfonowych, alkilofosforowych, a także perfluorowane pochodne niektórych alkoholi. Związki perfluorowane wykazują dużą trwałość termiczną i chemiczną, nie
ulegają hydrolizie, fotolizie ani biodegradacji w warunkach środowiskowych. Ze
względu na zastosowanie największą rolę odgrywają fluorowane kwasy perfluoroalkilowe i perfluoroalkilosulfonowe, zwłaszcza dwa z nich kwas perfluorooktanowy
(PFOA) i perfluorosulfonowy (PFOS). Są one powszechnie wykorzystywane
w przemyśle tekstylnym, obuwniczym, skórzanym, papierniczym, a także przy produkcji środków gaśniczych. Wykorzystuje się je do impregnacji, są składnikami
przedmiotów codziennego użytku: naczyń kuchennych, wodoodpornych tkanin
i tapicerek, odzieży przeciwdeszczowej (tzw. outdoorowej), środków do pielęgnacji
podłóg, detergentów, farb, środków czyszczących, kosmetyków, a nawet niektórych
środków opatrunkowych. Dlatego kontakt z tymi substancjami jest nieunikniony. Do
organizmu człowieka wnikają one poprzez układ pokarmowy, oddechowy i skórę.
W organizmie człowieka są słabo metabolizowane, kumulują się głównie w wątrobie
i są wydalane przez układ moczowy. Związki perfluorowane mają działanie neurotoksyczne i endokrynne. Ich zdolność do biowzbogacania zależy od długości łańcucha alkilowego w cząsteczce, w większym stopniu biowzbogaceniu ulegają związki
o dłuższych łańcuchach. Kwasy perfluoroalkilosulfonowe mają większą zdolność do
biowzbogacania niż kwasy perfluoroalkilosulfonowe. Dwa najczęściej stosowane
związki perfluorowane, kwas perfluorooktanowy (PFOA) i kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), wprowadzono w 2010 roku na listę Konwencji Sztokholmskiej.
Kwasy perfluoroalkilowe i perfluoroalkilosulfonowe są wyłącznie antropogenicznego pochodzenia. Ich obecność potwierdzono we wszystkich typach próbek:
w powietrzu, glebie, wodzie powierzchniowej i podziemnej, materiale roślinnym
i zwierzęcym oraz w tkance ludzkiej. Największe stężenia tych związków obserwuje
się w krajach najbardziej uprzemysłowionych, są one wykrywane również w próbkach pochodzących z terenów nieuprzemysłowionych i niezurbanizowanych, np.
stężenie PFOS w organizmach niedźwiedzi polarnych wynosi 4∙10–6 g∙g–1 (Yamashita i in. 2005).
Obecność związków perfluorowanych potwierdzono również w próbkach gleb.
Ich stężenia są szczególnie wysokie w pobliżu zakładów przemysłowych produkujących lub wykorzystujących te związki; choć nie są od nich wolne gleby z terenów
nieuprzemysłowionych. Ścieki produkcyjne i komunalne również mogą być źródłem
zanieczyszczenia gleb. Na podstawie analizy próbek gleby z USA, Chin, Japonii,
Norwegii, Grecji i Meksyku oszacowano globalną medianę stężenia PFOC w glebie
na 0,124∙10–9 g∙g–1 PFOA i 0,472 ∙10–9 g∙g–1 PFOS (Zareitalabad i in. 2013).
W odróżnieniu od większości trwałych zanieczyszczeń organicznych związki perfluorowane są dobrze rozpuszczalne w wodzie, dlatego występują one we wszystkich
typach wód. W wodzie morskiej PFOA występują w wyższym stężeniu niż PFOS.
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W próbkach wody badanych w latach 2002–2004 pochodzących z zatok morskich
stężenie PFOA wynosiło do 192∙10–9 g∙dm–3, PFOS do 57∙10–9 g∙dm–3. Wody oceaniczne charakteryzują się znacznie mniejszym zanieczyszczeniem kształtującym się
na poziomie 10∙10–12 g∙dm–3 (Yamashita i in. 2005). Zanieczyszczenie wód powierzchniowych PFOC wykazuje duże zróżnicowanie, największe stężenia tych
związków występuje w wodach terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Ich
obecność potwierdzono również w próbkach wody pochodzących z terenów niezurbanizowanych. Badania próbek wody powierzchniowej przeprowadzone w Chinach
wykazały obecność związków perfluorowanych w prawie wszystkich próbkach wody
powierzchniowej, także tych pochodzących z terenów chronionych. Maksymalne
odnotowane stężenia wynosiły 2,4∙10–9 g∙dm–3 PFOS i 1,3∙10–9 g∙dm–3 PFOA.
W wodach powierzchniowych z terenów zurbanizowanych stężenia kształtowały się
na poziomie kilkunastu nanogramów na litr (∙10–9 g∙dm–3), jakkolwiek najwyższe
odnotowane stężenie PFOA w rzece Jangcy wyniosło prawie 300∙10–9 g∙dm–3.
W dużym stopniu zanieczyszczone PFOC są również niektóre rzeki w innych krajach uprzemysłowionych. W próbkach wody z Tennessee (USA) stężenie PFOS
osiągnęło wartość ok. 100 ∙10– 9 g∙dm–3, a PFOA – 500∙10–9 g∙dm–3. W Europie wysokie stężenia odnotowano w rzekach zagłębia Ruhry (Jin i in. 2009).
Żywność nie jest również wolna od związków perfluorowanych. Ich obecność
jest spowodowana zdolnością do biowzbogacania i biowzmacniania w tkankach
zwierzęcych i roślinnych. Migrują one także z opakowań papierowych, w które pakowana jest żywność (folie do pakowania wędlin, ryb, serów, kartony, pudełka do
pizzy itp.), gdyż jako środki modyfikujące powierzchnię papieru używanego do celów spożywczych stosuje się właśnie związki perfluorowane. Obecność PFOS
i PFOA stwierdzono również w kartonowych kubkach z lodami, pudełkach ze smażonymi kurczakami, torebkach na prażoną kukurydzę itp. (Poothong i in. 2012). Za
największe źródło PFOA i PFOS uważa się ryby i przetwory rybne, jednak są one
także wykrywane w innych produktach spożywczych: jajkach, pieczywie, produktach ziemniaczanych, fasoli, jabłkach, mleku mięsie, a także mleku ludzkim (Kucharska i in. 2011).
Jednym z głównych źródeł narażenia człowieka na związki perfluorowane jest
woda pitna. Z powodu ich rozpuszczalności w wodzie są one obecne we wszystkich
typach wód. Nie są one usuwane w procesach uzdatniania wody zarówno w konwencjonalnych jak i tych, które stosują zaawansowane technologie takie jak ultrafiltracja,
czy odwrócona osmoza (Flores i in. 2013). Analizy próbek wód wodociągowych,
prowadzone w krajach europejskich, wykazały występowanie związków perfluorowanych na poziomie 1–10∙10–9 g∙dm–3. Wykryto także obecność tych związków
w wodzie butelkowanej (Llorca i in. 2012). Ponieważ związki perfluorowane bardzo
łatwo migrują w środowisku, dlatego też w pobliżu zakładów przemysłowych w
których są stosowane, ich stężenie w wodzie pitnej może dochodzić do kilkunastu
mikrogramów na litr (10–6 g∙dm–3).. Na przykład w wodzie pitnej w Ohio odnotowano stężenie PFOA powyżej 4∙10–6 g∙dm–3, a w wodzie z ujęć prywatnych 13∙10–6
g∙dm–3 – Post i in. 2012).
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Cel pracy i metody badań
Celem pracy jest analiza zawartości związków perfluorowanych (kwasy perfluoroalkilowe i perfluoroalkilosulfonowe) w wodach wodociągowych wybranych miast
Polski oraz w powszechnie dostępnych wodach mineralnych, z wykorzystaniem
techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z komorą kolizyjną i potrójnym analizatorem kwadrupolowym.
W latach 2013 i 2014 w Zespole Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii UJK przeprowadzono badania 7 próbek wody wodociągowej i 24 próbek wód mineralnych. Oznaczano zawartość 7 kwasów perfluoroalkilowych: perfluorobutanowego, perfluoropentanowego, perfluoroheksanowego, perfluoroheptanowego, perfluorooaktanowego, perfluorononanowego, perfluorodekanowego i 3 kwasów
peralkilosulfonowych: perfluorobutanosulfonowego, perfluoroheksanosulfonowego i
perfluorooktanosulfonowego.
Do badań zastosowano spektrometr mas (QTRAP 3200 AB Sciex z potrójnym
analizatorem kwadrupolowym z trybem liniowej pułapki jonowej i komorą kolizyjną) oraz chromatograf cieczowy (pompy: LC 20 AD UFLC ProminanceSchimadzu;
podajnik próbek: SIL 20 ACHT UFLC Schimadzu; termostat: CTO-10 ASVP Schimadzu; detektor: UV-VIS SPD-20A UFLC Schimadzu). Ze względu na małe stężenie związków perfluorowanych w wodzie, próbki wzbogacano z jednoczesną izolacją
analitu z matrycy. Próbki o objętości 0,500 dm–3 przygotowano techniką SPE. Kolumienki Oasis HLB 400 mg 3 ml kondycjonowano 5∙10–3 dm3 MeOH i 10∙10–3 dm3
wody. Po przepuszczeniu próbki kolumienkę przemywano 5∙10–3 dm3 roztworu 5%
MeOH. Po wysuszeniu (30 min.) analityeluowano 2x2∙10–3 dm3 MeOH. Po odparowaniu do sucha pozostałość zawierającą związki perfluorowane rozpuszczono
w 250∙10–6 dm3 mieszaniny wody i metanolu uzyskując ekstrakt końcowy. Do przygotowania próbek używano wyłącznie naczyń z PP. Próbki umieszczono w ampułkach z wkładkami z PP o obj. 200∙10–6 dm3. Oznaczanie związków perfluorowanych
wykonano techniką LC-MS/MS z potrójnym analizatorem kwadrupolowych i komorą kolizyjną analizując wybrane pary MRM (tab. 1). Stosowano jonizację typu elektro rozpraszanie (ESI).
Tab. 1. Pary jonów macierzystych i fragmentacyjnych wykorzystywane do detekcji PFOC
Kwas
perfluorobutanowy
perfluoropentanowy
perfluoroheksanowy
perfluoroheptanowy
perfluorooktanowy
perfluorononanowy
perfluorodekanowy
perfluorobutanosulfonowy
perfluoroheksanosulfonowy
perfluorooktanosulfonowy

Jon macierzysty
m/z
213
263
313
363,1
413
463
513,1
299
399
499,1

Jon fragmentacyjny
m/z
169
219,1
269
319,1
369,1
419
469,1
79,9
79,9
79,9
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Rozdzielanie chromatograficzne przeprowadzono w układzie gradientowym. Jako
fazę ruchomą zastosowano mieszaninę wody i metanolu z dodatkiem octanu amonu.
Do rozdzielania PFOC wykorzystano kolumnę Kinetex 2,6 µm XB C18 100A,
100x2,1 mm Phenomenex z przedkolumną SecurityGuard Ultra cartridges C18.
W celu wyeliminowania zakłóceń spowodowanych obecnością związków perfluorowanych w rozpuszczalnikach, stosowanych jako faza ruchoma, wykorzystano dodatkową przedkolumnę Kromasil C18 przed automatycznym podajnikiem próbek. Jej
zadaniem było opóźnienie elucji związków perfluorowanych obecnych w fazie ruchomej w stosunku do analitu. Obecność związków perfluorowanych będących zanieczyszczeniem fazy ruchomej objawia się jako charakterystyczne rozmycie pików.
Jest to spowodowane tym, że na kolumnę analityczną docierają one w postaci ciągłego strumienia fazy ruchomej, ale ze znacznym opóźnieniem w stosunku do wprowadzonego z dozownika analitu. Powoduje to uzyskanie dłuższego czasu retencji
i charakterystyczny kształt piku. Oba te fakty pozwalają odróżnić piki analitów od
pików zanieczyszczeń.
Ze względu na obecność oznaczanych związków w rozpuszczalnikach stosowanych do przygotowania próbek i wykorzystywanych jako faza ruchoma w analizie
LCMS zdecydowano się oczyszczać wodę i metanol (czystość LC) techniką SPE.
Wykorzystano kolumienki EasyChromabond bardzo silnie wiążące związki perfluorowane, z których nie są one eluowane metanolem. Fakt ten wykorzystano do
oczyszczania również tego rozpuszczalnika. Kolumienki EasyChromabond 500 mg 3
ml kondycjonowano 0,005 dm3 MeOH. Kolumienkę przeznaczoną do oczyszczania
wody dodatkowo przepłukiwano 0,01 dm3 wody. Następnie przepuszczano przez
kolumienkę 0,5 dm3 rozpuszczalnika. Oczyszczone rozpuszczalniki wykorzystywano
do sporządzania fazy ruchomej w analizie chromatograficznej jak również do kondycjonowania kolumienek SPE w trakcie wzbogacania próbki, do rozpuszczania próbki, do sporządzania wzorców i mycia naczyń laboratoryjnych.
Do sporządzenia krzywej kalibracyjnej wykorzystano roztwór mieszaniny wzorców o stężeniu 5∙10–6 g∙dm–3 (Wellington Laboratories) zawierający następujące
kwasy perfluoroalkilowe: perfluorobutanowy (PFBA), perfluoropentanowy (PFPA),
perfluoroheksanowy (PFHxA), perfluoroheptanowy (PFHpA), perfluorooktanowy
(PFOA), perfluorononanowy (PFNA), perfluorodekanowy (PFDA) i kwasy perfluoroalkilosulfonowe: perfluorobutanosulfonowy (PFBS), perfluoroheksanosulfonowy
(PFHxS), perfluoro-oktanosulfonowy (PFOS). Roztwory o stężeniu 0,1∙10–9 g∙dm–3,
0,2 ∙10–9 g∙dm–3, 0,5∙10–9 g∙dm–3, 1∙10–9 g∙dm–3, 5∙10–9 g∙dm–3, 1∙10–8 g∙dm–3 przygotowano bezpośrednio z wzorcowego roztworu podstawowego.
Wyniki badań
Wyniki analizy próbek wody wodociągowej i butelkowanych wód mineralnych
przedstawiono w tab. 2 i 3.
We wszystkich analizowanych próbkach wody stwierdzono obecność związków
perfluorowanych. Tylko w jednej próbce wody wodociągowej ich stężenie przekraczało 1∙10–9 g∙dm–3 (PFPA). We wszystkich 7 próbkach stwierdzono obecność kwasu
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perfluorobutanowego, z kolei kwas perfluorodekanowy i perfluoroheksanosulfonowy
był obecny tylko w dwóch próbkach. Najniższe wartości oznaczanych związków
stwierdzono w wodzie wodociągowej Kielc, a najwyższe Krakowa i Gdańska.
Tab. 2. Zawartość wybranych kwasów perfluoroalkilowych i perfluoroalkilosulfonowych
w wodzie wodociągowej wybranych miast Polski
Miejsce i termin
pobrania próby
Kielce *
ul. Świętokrzyska 15
9.10.2013, godz. 11.30
Kraków *
ul. Szlak 44
9.10.2013, godz. 8.00
Gdańsk Brzeźno**
ul. Korzeniowskiego 28
12.05.2013, godz.18.00
Wieliczka**
ul. Krzyszkowicka 4B
6.05.2013, godz. 17.00
Sopot**
Al. Niepodległości 694
11.05.2013, godz. 14.00
Zelków **
ul. Słoneczna 20
7.05.2013, godz. 7.30
Tarnobrzeg **
ul. M. Kopernika 20/42
5.05.2013, godz. 16.00

PFBA PFPA PFHxA PFHpA PFOA PFNg PFDA PFBS PFHxS PFOS
10–9 g·dm–3
<0,25

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,87

1,07

0,33

0,20

0,34

nd

nd

0,17

0,08

0,3

<0,5

0,53

0,32

0,42

0,56

0,57

nd

0,12

nd

0,53

<0,5

<0,5

0,27

0,26

<0,5

<0,5

nd

0,07

nd

0,42

<0,5

<0,5 <0,25 <0,25

nd

<0,5

nd

<0,05

nd

0,26

<0,5

<0,5 <0,25 <0,25 <0,5

0,51

nd

0,05

nd

0,36

<0,5

<0,5

0,15

nd

0,32

nd

nd

0,26

0,31

<0,5

*PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA (granica oznaczalności 0,25·10–9 g ·dm–3, granica wykrywalności 0,05·10–9 g·dm–3), PFBS, PFHxS, PFOS (odpowiednio: 0,05·10–9 g·dm–3, 0,02·10–9 g·dm–3);
**PFBA, PFPA, PFOA, PFNA, PFDA (granica oznaczalności 0,5·10–9 g·dm–3, granica wykrywalności 0,25·10–9
g·dm–3), PFHxA, PFHpA (odpowiednio: 0,25·10–9 g·dm–3, 0,05·10–9 g·dm–3), PFBS, PFHxS, PFOS (odpowiednio: 0,05·10–9 g·dm–3, 0,02·10–9 g·dm–3)

We wszystkich 24 próbkach wód mineralnych stwierdzono kwasy: perfluoropentanowy, perfluoroheptanowy i perfluorooktanowy. Kwas perfluoroheksanowy występował sporadycznie. Z kolei kwasy perfluoroalkilosulfonowe występowały
w znacznie mniejszych stężeniach i były wykrywane w mniejszej liczbie próbek.
Wstępne wyniki badań wykazały generalnie wyższą koncentrację związków perfluorowanych w powszechnie dostępnych wodach mineralnych niż w wodach wodociągowych wybranych miast Polski. Powodem wyższych stężeń związków perfluorowanych w wodach mineralnych butelkowych może być migracja zanieczyszczeń
z opakowań czyli butelek PET jak również procesy technologiczne, np. filtracja,
napowietrzanie. Badania w tym zakresie będą kontynuowane, bowiem potwierdzenie
przedstawionych wyników wymaga analizy większej liczby prób.
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Tab. 3. Zawartość wybranych kwasów perfluoroalkilowych i perfluoroalkilosulfonowych
w polskich wodach mineralnych powszechnie dostępnych w butelkach PET
Nazwa
Żywiec-Zdrój, NG, ujęcie
Pilsko, Jeleśnia k. Żywca
Żywioł (Żywiec-Zdrój), G,
ujęcie Św. Jan, Mirosławiec
Dobrowianka, NG, ujęcie
Dobrowianka, Rzeniszów
Dobrowianka, G, ujęcie
Dobrowianka, Rzeniszów
Nałęczowianka, NG, ujęcie
Nałęczowianka, Nałęczów
Cisowianka, NG, ujęcie
Cisowianka, Drzewice
Cisowianka Perlage, G,
ujęcie Cisowianka, Drzewice
Cisowianka, G, ujęcie
Cisowianka, Drzewice
Buskowianka, NG, ujęcie
Nowy Nurek, Busko-Zdrój
Buskowianka, G, ujęcie
Nowy Nurek, Busko-Zdrój
PerłaMazowsza, NG, ujęcie
Max, Badów Górny
PerłaMazowsza, G, ujęcie
Max, Badów Górny
Perła Mazowsza, LG, ujęcie
Max, Badów Górny
Carrefour, NG, ujęcie
Kryształ nr 2, Kęty
Carrefour, G, ujęcie Kryształ
nr 2, Kęty
Polanicka, NG, ujęcie
Sudety, Gorzanów
Kropla Beskidu, G, ujęcie
Kropla Beskidu, Tylicz
Muszyna, G, ujęcie Józef,
Stanisław, Muszyna
Piwniczanka, G, ujęcie
Piwniczna, Piwniczna Zdrój
Kryniczanka, G, ujęcie Jan
13A K-7, K-9, Krynica Zdrój
Staropolanka, G, ujęcie
Polanica Zdrój
Ustronianka, G, ujęcie
H2/H7, Ustroń
Józef, ujęcie Józef I,
Wysowa-Zdrój
Henryk, ujęcie W-11
Henryk, Wysowa-Zdrój

PFBA PFPA PFHxA PFHpA PFOA PFNg PFDA PFBS PFHxS PFOS
10–9 g·dm–3
0,90

1,64

nd

<0,25 0,60 <0,25

nd

<0,05

nd

0,29

0,31

1,43

nd

0,41

0,77 <0,25

nd

nd

nd

0,23

<0,25 1,18

nd

0,93

0,95

nd

1,97

0,48 <0,25 0,08

0,61

0,98 <0,25 <0,25 0,29

nd

nd

nd

nd

0,13

0,48

1,00 <0,25 <0,25 0,33

nd

nd

nd

nd

0,06

nd

0,58 <0,25 <0,26 0,50 <0,25

nd

nd

nd

0,58

nd

1,71 <0,25 0,76

0,39

nd

nd

nd

nd

0,24

<0,25 2,11 <0,25 <0,25 <0,25

nd

nd

<0,05

nd

nd

<0,25 0,57 <0,25 1,06

0,71

0,25

nd

nd

nd

0,18

<0,25 0,41 <0,25 0,65

0,66 <0,25

nd

nd

nd

0,07

nd

1,47

nd

1,82

2,56

0,43

nd

0,06

nd

0,11

<0,25 1,20

nd

4,16

0,88

0,29

nd

nd

nd

<0,05

nd

0,25

0,33

nd

nd

<0,05

nd

0,20

<0,25 1,46 <0,25 0,37

0,62

0,25

nd

nd

0,08

0,32

0,26

0,59 <0,25

nd

nd

0,07

0,19

nd

1,29

nd

0,43

2,55 <0,25 0,41

<0,25 1,65
0,29

1,24

2,34

4,41 <0,25 0,70

0,72

<0,25 1,15

nd

nd

0,62

0,92 <0,25 <0,05
nd

0,58 <0,25

nd

<0,05

nd

nd

nd

nd

nd

0,26

0,33

4,82 <0,25 0,33 <0,25

nd

nd

0,05

nd

<0,05

1,13

0,97

nd

nd

<0,05

nd

<0,05

nd

0,51

0,27

<0,25 0,84 <0,25 0,59

0,59 <0,25 <0,25

nd

nd

<0,05

0,29

2,24 <0,25 0,41

0,98

0,30 <0,25

nd

nd

0,31

0,32

3,29

nd

2,16

3,04

1,12

0,08

nd

1,35

0,77

4,16

nd

1,97

1,58

0,73 <0,25 0,39

nd

0,63

0,49

PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA (granica oznaczalności 0,25·10 –9 g ·dm–3, granica wykrywalności 0,05·10–9 g·dm–3), PFBS, PFHxS, PFOS (odpowiednio: 0,05·10–9 g·dm–3, 0,02·10–9 g·dm–3)
G – woda gazowana, LG – woda lekkogazowana, NG – woda niegazowana, nd – poniżej wykrywalności
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Podsumowanie
W wodach wodociągowych siedmiu miast polskich stwierdzono obecność związków perfluorowanych, w tym tylko w jednej próbie ich stężenie przekraczało
1∙10–9 g∙dm–3 (PFPA). Najniższe wartości oznaczanych związków stwierdzono w
wodzie wodociągowej Kielc, a najwyższe Krakowa i Gdańska.
W polskich wodach mineralnych, powszechnie dostępnych w butelkach PET,
wykazano występowanie związków perfluorowanych, a ich stężenie mieściło się
w przedziale od 0,05∙10–9 do 4,82∙10–9 g∙dm–3. Przypuszczalnie powodem wyższych
stężeń związków perfluorowanych w butelkowych wodach mineralnych może być
migracja zanieczyszczeń z opakowań czyli butelek PET jak również procesy technologiczne, np. filtracja, napowietrzanie.
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DETEKCJA ZMIAN REŻIMU ODPŁYWU RZEK W POLSCE
DETECTION OF CHANGES IN THE FLOW REGIME OF RIVERS IN POLAND
Dariusz Wrzesiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Dzięgielowa 27, 61–680 Poznań; darwrze@amu.edu.pl
Streszczenie: Celem pracy jest detekcja zmian cech reżimu odpływu rzek w Polsce. Zidentyfikowano prawidłowości zmienności tych cech w okresie wieloletnim oraz w cyklu hydrologicznym, a także określono ich przestrzenne zróżnicowanie. W pracy zastosowano metodę
identyfikacji zmian cech reżim wodnego rzek na podstawie analizy podobieństwa dystrybuant
empirycznych pentadowych zbiorów przepływów w 20-letnich podokresach do rozkładów
przepływów z lat 1951–2010. Analizie poddano codzienne przepływy z lat 1951–2010 ze 159
przekrojów hydrometrycznych zlokalizowanych na 94 rzekach w Polsce. W klasyfikacji rzek
wykorzystano metodę grupowania hierarchicznego Warda. Pozwoliło to na wyróżnienie rzek
o różnym stopniu transformacji reżimu hydrologicznego, zarówno w cyklu rocznym, jak
i w okresie wieloletnim.
Słowa kluczowe: reżim hydrologiczny, detekcja zmian, dystrybuanta empiryczna, klasyfikacja
typologiczna, metoda Warda
Summary: The aim of the paper is the study of changes in the flow regime of rivers in Poland.
Data sets of daily flow from 159 gauging stations at 94 rivers in 1951–2010 were taken into
consideration. Regularities were established in the variability of their flow characteristics over
the multi-year study period and during the year, as well as spatial differences of river regime.
To identify changes of the river regime, an analysis was made of similarities of empirical
distribution functions of pentad sets of discharges in successive 20-year sub-periods and empirical distribution of river runoff in 1951–2010. In the stream classification the Ward's hierarchical clustering method. This allowed the identification of transformation of their hydrological regimes, both in the seasonal pattern and in the multi-year period.
Key words: hydrological regime, detection of changes, empirical distribution function, typological classification, Ward's hierarchical clustering method

Wstęp
Współczesne zmiany warunków klimatycznych oraz ingerencja człowieka na stosunki wodne wymagają szczegółowego rozpoznania, aby zrozumieć wieloletnią
dynamikę lub stabilność reżimu odpływu rzek (Wrzesiński 2013a). Reżim odpływu
można traktować jako istotne narzędzie niezbędne zarówno do identyfikacji przestrzennych i czasowych zmian obiegu wody, jego struktury i sezonowości, jak i do
ustalenia obecnych i przyszłych deficytów wody.
Reżim hydrologiczny to prawidłowości zmienności wszelkich zjawisk zachodzą-
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cych w rzece. Określa on stan i reakcje systemu rzecznego w relacji do systemu klimatycznego i cech fizycznogeograficznych dorzecza (Gutry-Korycka 2001). Reżim
odpływu definiowany też jest jako rodzaj i struktura czasowa przepływów rzecznych
w normalnym cyklu rocznym. Elementami tej struktury są tzw. okresy hydrologiczne, które są narzędziem badania reżimu i podstawą jego charakterystyki (Rotnicka
1988). Pod wpływem zmieniających się warunków klimatycznych i antropopresji
reżim odpływu może ulec destabilizacji i zmienić się w inny, czasem z wyraźnie
odmiennymi prawidłowościami sezonowości wysokich i niskich wód, zakłócając w
ten sposób ustalone warunki hydro-ekologiczne i użytkowanie wody. Przegląd dotychczas stosowanych metod ustalania klimatycznych uwarunkowań zmian reżimu
odpływu rzek i ich krytyczną ocenę zawiera praca Bower i in. (2004). Antropogeniczne uwarunkowania zmian reżimu rzek w Polsce były przedmiotem badań wielu
autorów, a ich wyniki można znaleźć np. pracach Dynowskiej (1988, 1993).
W celu rozpoznania zmian w każdej prawidłowości, także reżimu hydrologicznego, bez względu na ich przyczynę, niezbędna jest wcześniejsza identyfikacja i opisanie stanu wyjściowego. W odniesieniu do niego możliwe jest ustalenie odstępstw
i odchyleń obserwowanych w okresie wieloletnim. Do określenia reżimu hydrologicznego rzek stosowane są zarówno podejścia nadzorowane (Pardé 1957, Dynowska
1971, Lwowicz 1979), jak i nie nadzorowane (Gottschalk 1985, Haines i in. 1988,
Rotnicka 1988, Krasovskaia i in. 1994, Wrzesiński 2010a). W podejściu nadzorowanym poszukiwane są prawidłowości w wieloletnich seriach danych hydrometrycznych zgodne z wcześniej zdefiniowanymi wskaźnikami, natomiast w podejściu nie
nadzorowanym stosowane są procedury klasyfikacyjne, najczęściej grupowanie
(Krasovskaia i Gottschalk 2002, Wrzesiński 2010c).
Metoda analizy i charakterystyki reżimu rzecznego drogą rozpoznania struktury
czasowej zjawisk hydrologicznych i ich zmian w cyklu rocznym zaproponowana
przez Rotnicką (1988) znalazła zastosowanie nie tylko w badaniach teoretycznych,
ale także w badaniach o charakterze aplikacyjnym. Wykorzystana została do identyfikacji zmian cech reżimu odpływu w badaniach prognostycznych przy różnych
scenariuszach globalnych zmian klimatu (Gutry-Korycka i Rotnicka 1998). Dzięki
niej można też dokonać oceny stabilności cech reżimu w zmieniających się warunkach klimatycznych, czy wywołanych działalnością człowieka.
W dotychczasowych badaniach autora metoda ta została wykorzystana do oceny
zmian cech reżimu odpływu rzek wywołanych zmiennym natężeniem Oscylacji Północnoatlantyckiej (Wrzesiński 2004, 2005, 2008, 2010c). Metodologiczna idea tej
procedury badawczej stała się także podstawą wypracowania metodyki detekcji
przeobrażeń reżimu odpływu rzek w Polsce (Wrzesiński 2010a, 2013b).
Celem pracy jest detekcja zmian cech reżimu odpływu rzek w Polsce, poprzez
identyfikację prawidłowości ich zmienności w okresie wieloletnim oraz w cyklu
rocznym. W pracy zastosowano metodę identyfikacji zmian cech reżim wodnego
rzek na podstawie analizy podobieństwa dystrybuant empirycznych pentadowych
zbiorów przepływów w 20-letnich podokresach do rozkładów przepływów z lat
1951–2010. Analizie poddano codzienne przepływy ze 159 przekrojów hydrometrycznych zlokalizowanych na 94 rzekach w Polsce (ryc. 1).
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Metody badań
W pracy zastosowano metodę określania zmian reżimu rzecznego drogą rozpoznania podobieństwa rozkładów częstości przepływów wody w pentadach roku hydrologicznego w kolejnych 41 podokresach (20-letnich) do rozkładów częstości
przepływów z całego wielolecia 1951–2010. Merytoryczne podstawy tej metody
zawierają prace Wrzesińskiego (2010b, 2013b). Za elementarną jednostkę czasową
przyjęto pięciodniowy odcinek czasu, czyli pentadę, a za cechę grupowania wartość
przepływu. Cechę grupowania opisano zmienną x, którą przedstawiono w postaci
rozkładu częstości przepływu wody. Rok kalendarzowy składa się z 73 pentad,
a każdą z nich reprezentuje pięć wartości przepływu wody.
W pierwszym etapie analizy określono rozkłady częstości przepływu wody
w poszczególnych pentadach roku dla okresu wieloletniego (1951–2010), a następnie
dla 41 okresów 20-letnich z przesunięciem o 1 rok. Przy uwzględnieniu 60-letniego
okresu obserwacji, uzyskuje się dla każdej pentady roku 300-elementowy zbiór wartości przepływów (5 dni x 60 lat), a dla okresów 20-letnich odpowiednio zbiory 100elementowe. Uporządkowano ustalając częstość występowania przepływu w kolejnych przedziałach wartości przepływu. Następnie skumulowano częstości przepływu
od wartości przedziału najwyższego do najniższego. Na podstawie skumulowanych
częstości przepływów obliczono wartości empirycznych dystrybuant rocznego zbioru
pentad. Wzajemne podobieństwa dwóch zbiorów składających się z 73 rozkładów
przepływów wody (między zbiorem wieloletnim z lat 1951–2010, a kolejnymi 20letnimi) ustalono za pomocą nieparametrycznego testu zgodności KołmogorowaSmirnowa. Wnioski wynikające z dotychczasowych badań autora (Wrzesiński
2013b) skłaniają do zmodyfikowania kolejnego etapu pracy. W celu uzyskania informacji o kierunku zmian odpływów dla porównywanych rozkładów zrezygnowano
z obliczania bezwzględnych wartości różnic między dystrybuantami empirycznymi
(Fnk, Fnp). Charakterystykę D, która jest różnicą maksymalną obliczono ze wzoru:

D  max( Fnk ( x)  Fn p ( x))
Statystyka  jest postaci:

D n
n

nk n p
nk  n p

nk, np – liczebność prób, na podstawie których utworzono dystrybuanty empiryczne
Ma ona rozkład Kołmogorowa. Testując hipotezę H0 o zgodności pary rozkładów
sprawdzano ją na poziomach istotności α = 0,05 i α = 0,01. Dla prób o liczebności
odpowiednio 300 i 100 elementów podtrzymanie hipotezy H0 uzyskuje się
w przypadku, gdy λ < λα. Podstawiając z rozkładu Kołmogorowa wartości krytyczne
dla α = 0,05 i α = 0,01 otrzymujemy maksymalne i minimalne różnice dla D odpowiednio:
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Ryc. 1. Położenie przekrojów hydrometrycznych
1 – Odra-Chałupki, 2 – Odra-Racibórz/Miedonia, 3 – Odra-Ścinawa, 4 – Odra-Cigacice, 5 – Odra-Połęcko,
6 – Odra-Słubice, 7 – Odra-Gozdowice, 8 – Kłodnica-Gliwice, 9 – Kłodnica-Lenartowice, 10 – Biała-Dobra,
11 – Mała Panew-Krupski Młyn, 12 – Mała Panew-Staniszcze Wielkie, 13 – Nysa Kłodzka-Międzylesie, 14 –
Nysa Kłodzka-Bystrzyca Kłodzka; 15 – Nysa Kłodzka-Kłodzko, 16 – Nysa Kłodzka-Nysa, 17 – Nysa KłodzkaSkorogoszcz, 18 – Wilczka-Wilkanów, 19 – Bystrzyca Dusznicka-Szalejów Dolny, 20 – ŚcinawkaTłumaczów, 21 – Ścinawka-Gorzuchów, 22 – Oława-Oława, 23 – Bystrzyca-Krasków, 24 – BaryczOdolanów, 25 – Barycz-Osetno, 26 – Bóbr-Żagań, 27 – Kamienica-Barcinek, 28 – Kwisa-Nowogrodziec,
29 – Czerna Wielka-Żagań, 30 – Warta-Działoszyn, 31 – Warta-Sieradz, 32 – Warta-Poznań (Most Rocha),
33 – Warta-Skwierzyna, 34 – Warta-Gorzów Wielkopolski, 35 – Oleśnica-Niechmirów, 36 – WidawkaRogoźno, 37 – Widawka-Podgórze, 38 – Grabia-Grabno, 39 – Ner-Dąbie, 40 – Prosna-Mirków, 41 – Prosna-Piwonice, 42 – Prosna-Bogusław, 43 – Niesób-Kuźnica Skakawska, 44 – Ołobok-Ołobok, 45 – Mogilnica-Konojad, 46 – Wełna-Pruśce, 47 – Flinta-Ryczywół, 48 – Sama-Szamotuły, 49 – Noteć-Pakość 2, 50 –
Noteć-Nowe Drezdenko, 51 – Noteć Zachodnia-Gębice, 52 – Gąsawka-Żnin, 53 – Gwda-Ptusza, 54 –
Gwda-Piła, 55 – Drawa-Drawsko Pomorskie, 56 – Ina-Goleniów, 57 – Rega-Trzebiatów, 58 – ParsętaTychówko, 59 – Wieprza-Stary Kraków, 60 – Słupia-Słupsk, 61 – Łupawa-Smołdzino, 62 – Wisła – Ustroń/
Obłaziec, 63 – Wisła-Skoczów, 64 – Wisła-Goczałkowice, 65 – Wisła-Nowy Bieruń, 66 – Wisła-Jagodniki,
67 – Wisła-Szczucin, 68 – Wisła-Sandomierz, 69 – Wisła-Zawichost, 70 – Wisła-Toruń, 71 – Wisła-Tczew,
72 – Iłownica - Czechowice-Dziedzice, 73 – Czarna Przemsza-Piwoń, 74 – Czarna Przemsza-Przeczyce, 75 –
Czarna Przemsza-Radocha, 76 – Przemsza-Jeleń, 77 – Brynica-Brynica, 78 – Brynica-Szabelnia, 79 – Biała
Przemsza-Sławków, 80 – Biała Przemsza-Niwka, 81 – Soła-Oświęcim, 82 – Skawa-Sucha, 83 – SkawaWadowice, 84 – Raba-Proszówki, 85 – Dunajec-Nowy Targ/Kowaniec, 86 – Dunajec-Czorsztyn, 87 –
Dunajec-Krościenko, 88 – Dunajec-Nowy Sącz, 89 – Nida-Brzegi, 90 – Nida-Pińczów, 91 – Czarna NidaTokarnia, 92 – Czarna-Połaniec, 93 – Wisłoka-Żółków, 94 – Koprzywianka-Koprzywnica, 95 – San-Lesko,
96 – San-Przemyśl, 97 – San-Jarosław, 98 – San-Radomyśl, 99 – Wiar-Krówniki, 100 – Wisznia
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gdzie:

Dmax

0,05


1,36
1,36
 0,157, Dmin  0,05 
 0,157
n
300000
n
300000
400
400
0,01
0,01
1,63
1,63


 0,188, Dmin 

 0,188,
n
300000
n
300000
400
400

Dmax 



Jeżeli Dmax < 0,157 lub Dmin > 0,157, to różnica między rozkładami jest nieistotna, a zatem rozkłady są podobne, gdy 0,157 < Dmax < 0,188 lub –0,157 > Dmin > –
0,188 to różnica między rozkładami jest prawdopodobnie nieistotna, a gdy
Dmin > 0,188 lub Dmax < –0,188 to różnica między rozkładami jest istotna,
a rozkłady są niepodobne. Przykład obliczania charakterystyki D dla dwóch okresów
20-letnich 1951–1970 i 1991–2010 przedstawiono w tab. 1.
Procedura testowania pozwala na ocenę skali podobieństwa rozkładów przepływów w poszczególnych pentadach roku kolejnych okresów 20-letnich do okresu
wieloletniego (1951–2010). Brak podobieństwa rozkładów świadczy o istotnej statystycznie różnicy w strukturze przepływów obserwowanych w porównywanych pentadach roku okresów 20-letnich i wyjściowego, podstawowego okresu wieloletniego.
Odstępstwo od przyjętej normy, prawidłowości wieloletniej, informuje zatem
o zmianie i destabilizacji reżimu odpływu. Metoda ta pozwala również określić termin, w którym nastąpiły największe zmiany w rozkładach częstości przepływów
wody (destabilizacja reżimu), zarówno w układzie sezonowym, jak i w całym analizowanym wieloleciu.
W pracy przeprowadzono także klasyfikację rzek na podstawie 2993 (41x73)
maksymalnych wartości różnic dystrybuant empirycznych – charakterystyk D.
Uwzględnienie znaków tych różnic pozwoliło nie tylko na identyfikację terminu
zmian, ale także ich kierunku.
W procedurze klasyfikacji badanych rzek wykorzystano metodę grupowania hierarchicznego Warda. Liczbę klas typologicznych ustalono na podstawie geometrii
dendrogramu i krzywej odległości wiązania.

-Nienowice,101 – Wisłok-Krosno, 102 – Wisłok-Żarnowa, 103 – Wisłok-Rzeszów, 104 – Tanew-Harasiuki,
105 – Kamienna-Wąchock, 106 – Kamienna-Kunów, 107 – Wieprz-Zwierzyniec, 108 – WieprzKrasnystaw,109 – Wieprz-Lubartów, 110 – Wieprz-Kośmin, 111 – Łabuńka-Krzak, 112 – BystrzycaSobianowice, 113 – Pilica-Przedbórz, 114 – Pilica-Nowe Miasto, 115 – Pilica-Białobrzegi, 116 – Czarna
Maleniecka-Dąbrowa, 117 – Wolbórka-Zawada, 118 – Drzewiczka-Odrzywół, 119 – Narew-Narew, 120 –
Narew-Suraż, 121 – Narew-Strękowa Góra, 122 – Narew-Wizna, 123 – Narew-Piątnica/Łomża, 124 –
Narew-Nowogród, 125 – Narew-Ostrołęka, 126 – Narewka-Narewka, 127 – Supraśl-Fasty, 128 – BiebrzaSztabin, 129 – Biebrza-Dębowo, 130 – Biebrza-Osowiec, 131 – Biebrza-Burzyn, 132 – BrzozówkaKarpowicze, 133 – Pisa-Ptaki, 134 – Pisa-Dobrylas, 135 – Rozoga-Myszyniec, 136 – Omulew-Krukowo,
137 – Orzyc-Krasnosielc, 138 – Bug-Włodawa, 139 – Bug-Frankopol, 140 – Bug-Wyszków, 141 – Włodawka-Okuninka, 142 – Krzna-Malowa Góra, 143 – Nurzec-Boćki, 144 – Nurzec-Brańsk, 145 – Liwiec-Łochów,
146 – Rawka-Kęszyce, 147 – Łasica-Władysławów, 148 – Skrwa (Prawa)-Parzeń, 149 – Drwęca-Nowe
Miasto, 150 – Drwęca-Brodnica, 151 – Drwęca-Elgiszewo, 152 – Wel-Kuligi, 153 – Brda-Tuchola, 154 –
Wda-Czarna Woda, 155 – Wierzyca-Brody Pomorskie, 156 – Łyna-Sępopol, 157 – Guber-Prosna, 158 –
Gołdapa-Banie Mazurskie, 159 – Czarna Hańcza-Czerwony Folwark
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Wyniki
Porównanie dystrybuant empirycznych zbiorów poszczególnych pentad roku kolejnych okresów 20-letnich z okresem 60-letnim pozwoliło na określenie rzek o najbardziej zmiennych i stabilnych parametrach cech reżimu odpływu w cyklu rocznym
i w całym badanym wieloleciu. W zastosowanym wariancie grupowania na podstawie zbioru charakterystyk D przedział poziomu grupowania wyniósł E.S.S. = 28,
a badane rzeki zakwalifikowano do 5 grup. Rozkład przestrzenny przekrojów rzek
w wydzielonych grupach jest dość jednoznaczny (ryc. 2).
Tab. 1. Przykład obliczania charakterystyki D dla okresów 20-letnich 1951–1970 i 1991–2010
(Warta – Poznań)
Przedziały
przepływów wody
po
standaryzacji
12,0–12,49
…
4,5–4,99
4,0–4,49
3,5–3,99
3,0–3,49
2,5–2,99
2,0–2,49
1,5–1,99
1,0–1,49
0,5–0,99
0–0,49
–0,5–0,0
–1,0– –0,5
–1,5– –1,0

Dystrybuanty empiryczne przepływów w wybranych pentadach przykładowych okresów 20-letnich i wielolecia 1951–
2010
1951–2010
1951–1970
1991–2010
F
F

n1

–
…
0,003
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,033
0,100
0,217
0,543
0,950
1,000

F

n2

–
…
–
–
0,017
0,017
0,017
0,017
0,033
0,033
0,103
0,223
0,620
0,950
1,000

F

n73

–
…
–
0,003
0,007
0,007
0,010
0,013
0,017
0,020
0,080
0,227
0,540
0,950
1,000

F

n1

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
0,020
0,100
0,380
0,850
1,000

F

n2

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
0,020
0,100
0,470
0,850
1,000

F

n73

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,080
0,350
0,850
1,000

F

n1

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
0,080
0,250
0,630
1,000
1,000

F

n2

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
0,100
0,250
0,680
1,000
1,000

F

n73

–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
0,050
0,300
0,620
1,000
1,000

Wartości charakterystyki D

1951–2010

F

n1

–
…
0,003
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,033
0,080
0,117
0,163
0,100
0,000

–F
F

1951–1970

n2

–
…
–
–
0,017
0,017
0,017
0,017
0,033
0,033
0,083
0,123
0,150
0,100
0,000

F

n73

–
…
–
0,003
0,007
0,007
0,010
0,013
0,017
0,020
0,080
0,147
0,190
0,100
0,000

F

1951–2010

F

n1

–F
F

n2

1991–2010

F

n73

–
–
–
…
…
…
0,003
–
–
0,017
–
0,003
0,017 0,017 0,007
0,017 0,017 0,007
0,017 0,017 0,010
0,017 0,017 0,013
0,017 0,033 0,017
0,033 0,033 0,020
0,020 0,003 0,030
–0,033 –0,027 –0,073
–0,087 –0,060 –0,080
–0,050 –0,050 –0,050
0,000 0,000 0,000

Wartości maksymalne i minimalne D zostały pogrubione

Rzeki grupy pierwszej charakteryzują się największymi zmianami reżimu odpływu wywołanymi działalnością człowieka, a położone są w różnych regionach kraju.
W grupie tej znalazła się Kłodnica (Gliwice), Brynica (Szabelnia) i Czarna Przemsza
na Górnym Śląsku, Oława na Dolnym Śląsku, Ner przepływający przez aglomerację
łódzką, system hydrograficzny Drwęcy, Ina i Drawa na Pojezierzu Pomorskim oraz
rzeki Przymorza – Wieprza i Łupawa.
Rzeki tej grupy wyróżnia spadek odpływu w latach 1951–1970 i wzrost w latach
1971–1990 (ryc. 3). Zaobserwowane zmiany przypadają najczęściej na okres zimy,
od połowy grudnia do połowy lutego, oraz na sezon letnio-jesienny (od połowy
czerwca do końca roku hydrologicznego). W sezonie letnio-jesiennym wyższy odpływ obserwuje się w latach 1981–2000.
Grupę drugą reprezentują rzeki zlokalizowane są w północno-wschodniej części
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kraju – w dorzeczu Narwi (z wyjątkiem Bugu), niektóre rzeki Przymorza (Rega,
Parsęta i Słupia) oraz pojezierna Gwda. Reżim odpływu tych rzek jest bardziej stabilny niż rzek grupy 1. W latach 1951–1970 obserwuje się jednak zazwyczaj niższe
odpływy niż przeciętnie, zwłaszcza w sezonie zimowym (w dorzeczu Narwi od
stycznia do marca). Z kolei w latach 1970–1989 wyższe odpływy występują w okresie letnio-jesiennym, a w latach 1975–2000 także zimą (ryc. 3, 5).

Ryc. 2. Typologia rzek ze względu na podobieństwo maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant pentadowych zbiorów przepływów

W skali całego kraju rzeki grupy 3 reprezentują najbardziej stabilne cechy reżimu
odpływu w badanym wieloleciu. Dotyczy to rzek górnej i środkowej części dorzecza
Wisły wraz z Bugiem oraz sudeckich dopływów Odry (ryc. 3, 6). Wyjątek stanowi
Dunajec w Czorsztynie i Nysa Kłodzka (grupa 5) oraz Wieprz w Zwierzyńcu (grupa
2).
Do grupy 4 należy większość rzek środkowej i dolnej części dorzecza Warty,
środkowa i dolna Odra oraz Wolbórka i Drzewiczka w dorzeczu Pilicy. W latach
1961–1990 rzeki te charakteryzują się wyraźnym wzrostem odpływu w okresie zimowym (od grudnia do początku lutego), a także na przełomie wiosny i lata (od maja
do lipca) – ryc. 3 i 7.
Grupę 5 stanowią rzeki położone w różnych regionach kraju. Zaliczone zostały
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do niej rzeki śląskie: Brynica i Biała Przemsza, dolna Nysa Kłodzka, górna Warta
z Oleśnicą, Barycz, Pilica, Łasica, Rawka, górna Noteć z Gąsawką oraz Wierzyca,
Wda i Brda w dorzeczu dolnej Wisły. Obserwowane na tych rzekach zmiany odpływu mają zupełnie inny charakter. W pierwszej część analizowanego wielolecia, do
roku 1985, obserwuje się na nich wyższe, a po tym roku niższe odpływy niż przeciętnie.
Największe zmiany przypadają zazwyczaj na początek cyklu hydrologicznego –
listopad i grudzień. W latach 1961–1980 rzeki te charakteryzują się wówczas wzrostem, w latach 1983–2002 zaś spadkiem odpływu. W latach 1961–1980 wyższy
odpływ obserwuje się także od połowy kwietnia do początku lipca, a na niektórych
rzekach nawet do końca roku hydrologicznego (ryc. 3, 8).
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Ryc. 3. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów w kolejnych okresach 20-letnich
oraz test istotności ich podobieństwa w wyróżnionych grupach rzek
PN – rozkłady niepodobne, PPP – rozkłady prawdopodobnie podobne, PP – rozkłady podobne
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Brynica – Szabelnia

Kłodnica – Gliwice

Ina – Goleniów

Ner – Dąbie

Ryc. 4. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów dla wybranych rzek grupy 1. Objaśnienia jak na ryc. 3
Narew – Ostrołęka

Rega – Trzebiatów

Ryc. 5. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów dla wybranych rzek grupy 2. Objaśnienia jak na ryc. 3
Dunajec – Nowy Targ

Wieprz – Krasnystaw

Ryc. 6. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów dla wybranych rzek grupy 3. Objaśnienia jak na ryc. 3
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Warta – Poznań

Prosna – Mirków

Ryc. 7. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów dla wybranych rzek grupy 4. Objaśnienia jak na ryc. 3
Pilica – Przedbórz

Nysa Kłodzka – Nysa

Ryc. 8. Przeciętne wartości maksymalnych różnic empirycznych dystrybuant
pentadowych zbiorów przepływów dla wybranych rzek grupy 5. Objaśnienia jak na ryc. 3

Podsumowanie i wnioski
W pracy dokonano analizy zmian cech reżimu odpływu rzek w Polsce wykorzystując zmodyfikowaną, wcześniej zaproponowaną przez autora metodę ich detekcji.
Dzięki temu metoda ta pozwala nie tylko na identyfikację terminu zmian cech reżimu, ale także kierunku tych zmian.
Analiza dużego zbioru badanych rzek pozwoliła na wykrycie rzek o największych
zmianach warunków odpływu w badanym wieloleciu (grupa 1 oraz w mniejszym
stopniu grupa 5).
Zmiany te są związane z działalnością człowieka i występują na rzekach obszarów uprzemysłowionych, zurbanizowanych oraz silnej ingerencji człowieka w obieg
wody w postaci regulacji koryt rzecznych. Z tego względu stabilność charakterystyk
reżimu odpływu polskich rzek jest przestrzennie i czasowo zróżnicowana. Antropopresja destabilizuje warunki odpływu, a zatem i cechy reżimu odpływu, a zaobserwowane zmiany są gwałtowniejsze i wyraźniejsze, przez co łatwiejsze do zidentyfikowania.
Działalność człowieka wywołuje wielokierunkowe i przestrzennie zróżnicowane
zmiany reżimu ze względu na różny charakter, termin i miejsce ingerencji
w warunki odpływu. W przypadku rzek o reżimie zaburzonym merytorycznie uzasadnione wydaje się przyjęcie za okres kalibracji zamiast warunków przeciętnych
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z wielolecia, charakterystyk odpływu z lat sprzed ingerencji człowieka.
W przypadku pozostałych grup rzek uzyskany podział jest bardziej regionalnie
jednorodny. Wskazywać to może na większe znaczenie warunków klimatycznych
w modyfikacji cech reżimu odpływu, a przestrzenne zróżnicowanie wynika z regionalnej zmienności odpływu i warunków środowiskowych zlewni. Pewnym potwierdzeniem klimatycznych uwarunkowań transformacji cech reżimu odpływu w okresie
zimowo-wiosennym może być zaobserwowany w wielu rzekach wyraźny spadek
odpływów zimowych i opóźniony wzrost roztopowego odpływu wiosennego w latach 50. i 60. XX w. Z kolei w latach 70. i 80. w rzekach tych obserwuje się zanik
niżówek zimowych związany z wyraźnym wzrostem odpływu zimowego, niekiedy
wydłużającego niższe wezbranie wiosenne. Zaobserwowane prawidłowości mogą
wskazywać na znaczenie zmian natężenia makroskalowego typu cyrkulacji powietrza, jakim jest Oscylacja Północnoatlantycka, która wpływa warunki obiegu wody
nie tylko w Europie, ale i w Polsce, na co zwracano uwagę w wielu wcześniejszych
pracach (Pociask-Karteczka i in. 2002–2003, Wrzesiński 2009, 2010b, 2010d, 2011,
2013a). Ustalenie charakteru transformacji reżimu odpływu wywołanych zmianami
i zmiennością klimatu wymaga jednak dalszych, szczegółowych analiz bazujących
na materiale synchronicznym, ale też statystycznie jednorodnym, odnoszącym się
tylko do obiektów o quasi-naturalnych warunkach odpływu.
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