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Warunki wystt;!powania wod pod:dteml1lydh w pohllocnej
czt;!sd WYl1lioslosd GiteicztewSkitej (WYZyl!1l3 LlllbeHska)
W centralnej czttSci Wytyny Lubelskiej nad gl6wnym poziomem wodywyslttpuj'l zawodnionewarstwy skalne,
kt6re nie tworz'! w pe!ni wyksztakonych poziom6w wodonosnych. Obecnosc warslw p61prlepuszczalnych w
profilu skat wt;glanowych jest r6wnie:i: przyczyn'l wystttpowania czc;sciowych rozwarstwieri zwierciadla wody
zawodnionych pakiet6w skat poziomu gl6wnego, interpretowanych jako "strefy nieciqglosci" Z"Vlierciadla
wody.

WSTFcP

Na podstawie materia16w hydrogeologicznych i geologicznych dotyczqcych mittdzyrzeczy g6rnych odcink6w Kosarzewki i Czerniej6wki (doplywy Bystrzycy) oraz
Radomirki i Olszanki (dorzecze Gielczwi), pOdjttto analiztt warunk6w wystttpowania
w6d w p6lnocnej czttsci Wynioslosci Gielczewskiej. Obszar badan odznacza si~ dUZym
zr6znicowaniem hipsometrycznym, gdyz wysokosci wzglc;dne dochodzq do 60-80 m.
Najwyzej wyniesione Sq wzg6rza ostancowe: Kamienna G6ra - 295 m n.p.m., G6ra
Piotrkowska - 288 m n.p.m. i BoZy Dar - 307 m n.p.m. (tuz poza obszarem badan).
Najnizsze tereny znajdujq siC; w dolinach rzecznych: Kosarzewki (185-205 m n.p.m.),
Czcrniej6wki (205-230 m n.p.m.) oraz Radomirki i Olszanki (205-220 IT! n.p.m.). W
rzeibie obszaru zauwaza si~ charakterystyczne poziomy zr6wnan Scinajqce slcaly
g6rnego mas trycht u i paleocen ti, ponad kt6re wznoszq sitt wzg6rza as tarkowe (AJ ahn,
1956; H.Maruszczak, 1972). Obszarywierzchowinowe s'l rozcittte gl~bokimi dolinami
rozwinit:;tymi w strefach tektonicznych.
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GEOLOGICZNA I TEKTONIKA
Badany obszar
lubelskiego
sie faldowan

Najwyzszym,
margliste tzw. warstw "'l~'''''''''
stropie wyst~puje
typu
kompleksy skal g6rnokredowych
logicznll. W profilu otworu Piotrk6w XX w
cz~sci mastrychtu g6rnego wydzielono (na glt:(b.
110 makroskopowo wyr6zniajqcych sit:( przewarstwien
1983). Poszczeg61ne odmiany Iitologiczne skal
g16wnie opok i margli
r6zni,! si~ skladem
a zw}aszcza udzialem wt:(glanu wapnia i krzemionki,
mineral6w ilastych, a takie wlasno~ciami
(tab. 1).
skaly paleocenu (K. Wyrwicka,
Na osadach mastrychtu
1983). Jednakze w
obserwowalismy niezgodnosc kqtowq warstw
wynosz,!C1l kilkanascie
NiewykJuczone jest, ze w osadaeh kredowo-paleoeenzafaldowania.
skich istniejq Hezne
sit( warstw'! zieJonej gezy glaukonitowej
Kompleks osad6w
o miClZszosci
m, kt6ry wypelnia r6wniez wydrClzenia w skorodowanej i zbioturdna". Wyzej leut szare i ciemnoszare gezy, rzadziej
bowanej powierzehni
opoki z przewarstwieniami
i
Na nich spoezywajCl z6ltoszare, miejscami
rdzawe gezy margliste i
z wkladkami szarych wapieni, rzadziej margli
(S. Marszalek i in.,
tzw. siwaka (warstwy pulawskie w ujt:(ciu
K. Pozaryskiej,
paleoeenu, naleutcego w calosci do
montu, wynosi w otworaeh
w obr~bie wzg6rz ostancowych okolic
Piotrkowa od 34 do 65 m.
r6wniez du.zym pionowym zr6znicowaniem
(S. Marszalek i in., 1992) wydzielono
warstw
krzemionkowycb,
90%
warstw) oraz
lVllaZSzmiC pos,~cz,eg()lnycb warstw
od 0,2 do
m i wapieni 0,1-0,2 m.
ostancowych Chmieia, G6ry
'TUJiPtr7<1fu("h osadach paleocenu
dwumetrowa
il6w i muU{6w oligocenu oraz miocenskie mulki
m miqZszosci.
Na mapie
i na profilu (fig. 1 i zaznaczono szereg udokumentowanych i przypuszczalnyeh uskok6w r6znej genezy i wieku. Wit(kszosc z nich zostala
zapoczqtkowana w fazie laramijskiej,
w nawiqzaniu do struktur po(Hm~a

Tabela 1

Skied chemlcmy I wybrane parametry fizyltochemlcm~ s!tal g6rnego mastrychtu I trzeclo~du (wg K. Wyrwlckiej, 1983)
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zoicznego (np. uskok
Ruchy wzdluz plaszczyzn teklOI1liczny£:h
krotnie, w koJejnych fazach nr(\Opnf',m a]lpe:jsli:iej
simiuk, 1980). Do
za2:nal~ZaiqC'vch
strety uskokowe dolin
k6w r6wnoleglych,
wzdluz
schodowych 0 sumarycznym zrzucie ws.ehC)On
W osadach kredowo-paleocenskich istniejll co najmniej 2
ciosu, kt6re
uwidaczniaj't sit( w spttkaniach, a
r6wniez w
szczelinach. W otworach
B-1 i B-3 obserwowano Hezne
lub zblizone do
pionowych, 0 charakterze diaklaz. Zaobserwowano
spt(kania poszczeg61nych pakiet6w
(S.
skat paleocenu najsilniej sp~kane byly
krzemionkowe i 7W1IP7,IP.
otworze B-3, na gl({b. 71,0--73,0 m, zaobserwowano ""·",,,,ill,..,,,
szerokosci Z opok mastrychtu do gez paleocenu.
byla w calosci wypelniona kalcytem.
Zr6inicowanie pionowe stopnia szczelinowatosci zaobserwowano taki:e w niekt6rych odslonit(ciach. Najsilniej sp~kane byly pakiety
opok oSi'tgajllcych 0,52,0 m mi'lZszosci. W obr«bie bardziej mi~kkich, ezasami zlupkowanyeb, wkladek
marglistyeh, 0 mil1Zszosci 0,2-0,4 m, obserwowano
wittkszosci sp«kan lub
takie w mittkkich
ich zabliinianie. Niekt6re, szerokie szczeliny kontynuowaly
przewarstwieniach. Zjawisko wygasania czttsci sp~kan obserwowano takie na gran icy
opok i wapicni "twardego dna" w stropie osad6w
Kredowe i trzeciorztCdowe podloze skalne T...·7~'I.r'.,JUJ"i"
"""'~"'"I<J'~~ na powierzchni erozyjnej
do miocenu.
Poszczeg61ne ogniwa czwarlorz~du s,,! silnie zredukowane i zerodowane.
ich
mi,,!is:zo~~(: stwierdza si« w dolinach
Kosarzewki
do 15 m, Czerniej6wki
do 7 m. W obszarach UI;"1'7{'h
miast mala - niekiedy nie osj~ga
wychodz"l na powierzchni~.

Fig. 1. Polozenie zwierciadla wody w p61nocnej czt;sci WyniosloSci Gif~czlewskiei
1 -zr6dla; 2- otwory geologiczno·badawcze; 3 - rzeki;
nie(:i'lglo~(;i" gt6wnego poziomu worlonoSnego; 6
hydlrotmhipsy poziomu zawieszonego; 8
wy~;tePowalma

w6d w osadach miocenu; 10 -

The position of the water table in the northern part of the Gielczew Elevation
1 - springs; 2 - geological lest holes; 3 - rivers; 4 of the main water horizon; 5
"zones of discontinuity" of the main water-bearing horizon; - extent of the
water horizon; 7 hydroisohypses of the perched water horizon; 8 - "zones of discontinuity"
perched water horizon; 9
-area of existence of waters in Miocene sediments; 10 - zones oftec!onicaJ fissures; 11 - hydrogeological
cross-section line
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Fig. 2. Przekr6j hydrogeologiczny przez p61nocnq cz«sc
Gietczewskiej
1, 2 - uskoki: 1 - udokumentowane, 2
prLYpuszczalne; 3
szczalnych stwierdzone w wierceniach; 4 - warstwy p6ltpr.~elJius;~cz,alne wyinlle1llnelowane;
zwierciadla wody: 5 - stwierdzone, 6
9- zrzutowane na lini«
piaISkl)w(:e miocenu; 12 - ily o!i:goc:enu;
wllnienie "Iwardego dna"; 15 - opok! z p[l~~lll~sl\'\riell
margli i
The hydrogeological cross-section through the northern part of the Gie/czew Elevation
1, 2-faults: I-documented, 2-probable; 3-bedsand assemblages of the
in the boreholes; 4 -semipermeable beds according to the interpretation; 5,
5 - confirmed, 6 - probable; 7, 8 boreholes and wells: 7 - althe line of section,
of section; 9 - springs; 10 - Quaternary sands and silts; 11 - sands, sills and sandstones of Miocene; 12
13 - gaizes with intercalations of limestones and marls of Paleocene; 14 -limestones
bottom"; 15 gaizes with intercalations of marls and limestones of
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WOD

o warunkach
w6d
decyduje zr6znicowanie litologicz~
ne warstw i szczelinowatosc witg1anowych utwor6w g6rnej
i paleocenu. Wysokost
w6d podziernnycn, przedstawionq na
1, opracowano na podstawie
ujitcie w6d podziernnych
porniar6w wykonanych gl6wnie latem 1986 r.
przedstawiono na przekroju hydrogeoJogicznyrn
W profilach geologicznych
otwor6w starano sitt wydzielac pakiety skal 0
przepuszczalnosci, powodujqcych
formowanie sit( poziom6w wyiszych w steefie aeracji. Mogq to bye przewarstwienia
mi~kkich (cz~sto plastycznych) rnargli paleocenu i mastrychtu oraz sJabo zwit(zlych
iIas tych
Lokalnie warstw~ p6lprzepuszczalnq moze r6wniez tworzye po"twardego dna".
podczas gl~bienia studni Majdanie Kozickim
ziom
obserwowano zjawisko napittcia zwierciadla wody pod warstwq "twardego dna", Po
""1"''''''\11''1'" wapienia wznios zwierciadla wody wynosH okolo 2,5 m.
Zwierciadlo
poziomu g16wnego nawiqzuje do polozenia do lin rzecznych
stanowiqcych lokalne bazy drenaiu.
ana na wysokosci 185-210 m w dolinie

II
I

-- a
b

-- -- -

a

2

3

~
4

w strdie "nieciijgtosci zwierciadla" wody w
rog1eo]()gicznaschematu ma charakter dyskusyjny)
poziomu gl6wnego; 2
zwierciadlo "wody
3 - linia cisnien pie·
WY:,UaJUJ1!cy,:n pod wkladkq p6lprlepuszczaln'l; 4
przes'Iczanie pionowe w warstwie
p6iprz'cpulszczalilei;
w strefie aeracji; a - osady dobrze przepuszczaille - sirnie
i margie,
osad6w p6lprzepuszczalnych - mi~kkie margie, ily
of panial exfoliation of water horizon in lhezone of "discontinuity ofwaler table" in Crealacous
Pal,eocene rocks (the hydrogeological interpretation of the pattern has the debatable character)
1- waler table of the main
- perched water table; 3 -line of piezometric pressures in waters
existing
intercalated; 4 - vertical seepage of water in t he semipermeable bed;
5 - infiltration in the area ofaeralion: a
permeable sediments -strongly fractured gaizes, limestones
and marls, b - intercalated semipermeable beds - soft maris, marly clay
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Kosarzewki oraz 200-215 m w dolinach Czerniej6wki, Olszanki i Radomirld. Zawodnione Sq r6zne litologicznie pakiety skal kredowych oraz trzeciorzt;dQwych (w poludniowo-wschodniej czt;sci) odznaczajqce sict zr6znicowanymi wanmkami wodoprzepuszczainosci. Trudno dokladnie okreSlic glctbokosc polorenia tego zwierciadla wody
pOO obszarami wzg6rz ostaflcowych, gdyz w otworach hydrogeologicznych polqczone
zostaly rMoe poziomywodonosne. Z interpretacji zebranego materialu wynika, ze pod
wierzchowinami i wzg6rzami ostancowymi okolic Chmiela i Nowin Zukowskich zwierciadio wody poziomu gl6wnego znajduje sit; 215-225 m n.p.m. Wody podziemne
poziomu gl6wnego wystc;pujq tam r6wniez w gezach paleocenu. ad najwyzej wyniesionych obszar6w zwierciadlo wody obniZa sit; we wszystIdch kierunkach (fig. 1).
. Spadki hydrauliczne w obszarach wzg6rz wynoszq 5-7%0. Ze wzrostem odleglosci od
wzg6rz ostancowych gradienty hydrauIiczne malejq. W uldadzie zwierciadla wody
zaznacza si<t r6wniez drenujllca rola niekt6rych odcink6w doHn rzecznych lub stref
tektonicznych, w kt6rych spadlci zwierciadla wody wynosZ<l 2-3%0. Zwierciadlo wody
poziomu g16wnego obniZa silt najczt;sciej ku p6moey i wschodowi, czyli do lokalnej
bazy erozyjnej, kt6r1l stanowi dolina Kosarzewld, a przede wszystkim dolina Bystrzyey
wraz z licznymi ujttciami wody w Lublinie. Lokalnq bazt; drenazu dla wOd odplywaj1leych w kierunku wschodnim stanowi dolina Radomirki i Giekzwi. Na obszarze badan
poziom gl6wny wodonosny drenowany jest przez liczne zr6dla, wystipujllce w dolinie
Kosarzewki ponizej Bycha~, 0 wydajnosci dochodzllcej do 50 dm Is oraz w dolinie
3
Radomlrki kilkanascie dm /s, a w Stryjnie (poza obszarem badan.) okresowo ponad
100 dnr'/s.
W obszarach zboczy dolin stwierdzono skokowe zmiany wysokosci wystt,;powania
wody nazwanych "strefami nieciqglosci zwierciadla" poziomu gl6wnego w wctg1anowych osadach kredy i paleocenu. (fig. 3). W sqsiedztwie przeciticia zwierciadla wody
poziomu gi6wnego z warstwq p61przepuszczalnq, istniejqGq wsrOd dobrze przepuszczalnych pakiet6w sImI, wyr6znic mozna 3 strefy, w kt6rych wody znajdujllce sitt nad i
pod warstwq p6lprzepuszczalnq pozostaj'l w r6znym stosunku hydrodynamicznym.
Przy zalozeniu poziomej jednorodnosci warstwy p6lprzepuszczalnej czynnikiem oluesIajlll),m filtracjt; przez wkladktt p6lprzepuszczalnq jest r6inica cisnien piezometrycznych w jej stropie i w sP'lgu.
W strefic I istniej't dwa zwierciadla wOd podziemnych przedzielone stref" (fig. 3),
w kt6rej odbywa siG tylko pionowy grawitacyjny ruch wOdy, a wi~c strefll aeracji.
Drenaz g6rnego pakietu zawodnionych skal odbywa sit; g16wnie przez pionowe przesllczanie przez warstwt; p6Iprzepuszczalo'1' Zasilanie natomiast nastctpuje zar6wno
przez infiltracjt; ze strefy aeracji, jak tez bocznie, szczelinami w obr<tbie pakietu skal
dobrze przepuszczalnych ze strefy II.
W strefie II zwierciadlo wody podziemnej znajduje sit; znacznie powyzej Huii
cisnienia piezometrycznego stwierdzonego pod wldadkl:! p6iprzepuszczaln'l. W strefie
lej istnieje pionowa ci~glosc zawodnienia. Wielkosc przes'lczenia przez wkladktt p61przepuszczalllq ma!eje wraz ze spadkiem r6znicy cisnien pod i nad wkiadlq p61przepuszczalul); w kiemnku strefy m. ZasHanie nasHcpuje przez infiltracjl:( w6d opadowycn
oraz przez boczny dopiyw ze strety m.
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W strefic III nastctpuje wyr6wnanie cisnien w pionowym profHu strei)' saturacji, a
tym samym dominuje przeplyw lateralny. W rzeczywistosci przypadek caikowitego
wyr6wnania cisnien moze bye tylko kr6tkotrwaly.
Przedstawiony na fig. 3 uklad podlega dynamicznym zmianom pod wplywem zasilania i drcnazu. W chwili dotarcia wod infiltracyjnych (fali infiltracyjnej) do w6d
podziemnych nastttpuje podniesienie zwierciadla wody i rozpoczyna sict proces wzmozonego przes'lczania przez warstwct p6lprzepuszczaln<i w streCie I iII oraz uruchamiane
jest przes<!czanie w strefie III. Jezeli wielkose zasilania przekracza zdolnose odprowadzania wody, uwarunkowan<! parametrami filtracyjnymi warstwy pOlprzepuszczalnej,
nastctpujc poziome przesunietcie si<t (poszerzenic) "strei)' nicciqgiosci" w kierunku
zgodnym ze spadlciem zwierciadla w6d podzjemnych. Po osi<!gnhiciu rownowagi zasilania i odplywu strcfa "stabilizuje si{{", po czym wraz ze spadkiem wiclkosci zasilania
i odwadnianiem pakietu pod wkladk£i p61przepuszczaln~ "cofa sil:(" VI kierunku obszaru zasilania.
W brzezncj strefie pakietu skat dobrzc przepuszczalnych, ponact wldadk~ p6lprzepuszczalnq, cz((se wody podziemnej poziomu glownego pozostaje "zawieszona" ponad
g!6wnym zwierciadlem wody (strefa 1 i czt/sciowo II -obszar zakreskowany na fig. 3).
Wody w tej strefie Sq zwiqzane hydraulicznie (boczne zasilanie) z wodami g16wnego
poziomu wodonosnego, zatem nie mog'! bye traktowane jako oddzielny poziom
zawieszony. Stan zawodnienia warstw oddzielonych wkladk'i p6lprzepuszczalnq zmienia sitt zgodnie ze schematem podanym przez B. Szalkiewiczownet (1965) i Z. Michalczyka (1986).
Ponad g16wnym poziomem wody w utworach kredowych (zachodnia cz~st obszaru)
i trzeciorzttdowych wyst(;(pujq WY7!Sze poziomy. Ich istnienie oraz zasil:(g podkreslaj~
irodla w Bychawie, Osowic, Wierciszowic, Piotrkowic, Krzczonowie i Lcwandowszczyinie (fig. 1). W wi~lcszosci przypadk6w wody wyplywajqce z tych ir6del ginq w
spctkanych utworach kredy, a strugi odprowadzajqce wody ze ir6del majq dlugose od
kilkudzicsietciu metrow do 3,5 km. Na przekroju hydrogeologicznym (fig. 2) pOdjetto
pr6bt( skorelowania wyr6i:nionych poziom6w z wydzielonymi w geologicznych wierccniach dokumentac;yjnych warstwami slabo przepuszczalnymi. 1stotn'! trudnose stanowi brak pelnych danych i obserwacji hydrogeologicznych, zar6wno z pe~nordze
niowych otwor6w, jak tez z wiercen studziennych. W otworze B-3 zarejcstrowano 2
poziomy g6rne. Pierwszy wystt;puje w osadach miocenu i jest osadzony na warstwie
H6w oJigocenskich osiqgajqcych dwumetrowq miqZszo~e. Drugi wystttpuje na rzttdnej
239 m n. p.m. i opiera si{{ przypuszczalnie na warstwie plastycznego margla 0 mi'lzszosci
0,6 m stwicrdzonego na wysokosci 235 m n.p.m. Ponadto na wysokosci 245-250 ill
n. p. m. wysl~puje ze<;p613 warstw plastycznych margli po okolo 0,3 m miqzszosci, kt6re
r6wniez mogq stanowie podstawt( do utrzymywania sitt poziomu g6rnego, rejestrowanego w studniach w Chmielu (poza lini,! przekroju).
Z materia16w pomiarowych, wy.viad6w terenowych i z uksztaitowania zwierciadla
wody wynika, ze w osadsach palcocenu ponad gl6wnym poziomem wyst{~puj,! jeszcze
przynajmniej dwie zawodnione warstwy. Nizszy poziom wody utrzymuje si~ na wysokosci 225-245 ill n.p.m., wyiszy na 250-265 m n.p.rn. Jeszcze wyzej wystttpujq lokalnie
wody gruntowe utrzymuj'lcc si{{ na Bach eocenskich. Wyzszy poziom nie jest drenowa-
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ny przez zr6dla. W dlugotrwalyeh okresach wzmozonej infiltracji moze on sit( 11}czyc z
ni7..szym poziomem.
Pierwsz1} informacj.:t 0 wystt(powaniu w6d w charakterystycznych poziomach wysoko§ciowych podal T. Wilgat (1959), kt6ry w okolicy Bychawy wyr6znH eztery poziomy:
pierwszy najwytszy - ponad 250 m n.p.m., drugi nitszy- powyzej 240 m n.p.m., trzeci
- 220-230 m n.p.m., czwarty - okolo 210 m n.p.m. Dwa pierwsze poziomy dOtycz'l
w6d g6rnego poziomu, dwa nastt(pne obejmuj'l wody gl6wnego poziomu rozdzielonego w obszarze zboczy doliny stref1} "nieci'lglosci zwierciadla" wody (fig. 2).
W przypowierzchniowej, wietrzeniowej strefie, a takie w strefach dyslokacji, warstwy slabo przepuszczalne, na kt6rych utrzymuj1} siet wody podziemne, sll silniej
spt(kane. Czynnik ten decyduje ezt(sto 0 braku zr6del zasilanych z poziom6w g6rnych
lub 0 ich okresowym funkcjonowaniu i malej wydajnosci. Zasobnosc g6rnych poziom6w uwarunkowana jest wielkosci:} zasilania infiltracyjnego oraz zaleZy od pionowego
doplywu wody przez warstwet p6lprzepuszczalnll. W sytuacji, gdy doplywwody do danej
warstwy jest mniejszy od moiliwosci jej odprowadzenia, nastetpuje lokalne rozwarstwienie zr6inicowanego Iitologicznie zawodnionego pakietu skat Proccs ten zachodzi najcz((sciej tylko w strefie silnego drenazu (wychodnie warstw na powierzchni((,
strefy tektoniczne). W skrajnym przypadku moie dochodzic do rozwarstwienia pierwotnie zawodnionych warstw w obrt(bie poziomu g6rnego. Calkowite rozwarstwienie
nastetpuje zwykle przy dUZych mi'!iszosciach warstw dobrze przepuszczalnych i malym
doplywie wody. Sytuacje takie CZetsto mogq wyst~powac na Wynioslosci Giekzewskiej.
W dluiszych okresach intensywnego zasilania atmosferycznego niekt6re g6rne poziomy mog::t l::tczyc sit(. w okresach innych wystt;puj::t jedne nad drugimi. (T. Wilgat, 1959,
1970; B. Szalkiewicz6wna, 1968). Zr6inicowanq reakcjt; na zasilanie atmosferyczne
dokumentuje amplituda wahan zwierciadla wody. Niewielk::t amplitudt; maj::t zwykle
punkty badawcze lezqcc w pobliiu stref drenazu (bazy erozyjnej), najwi<tksz~ zas w
obszarach wierzchowinowych oraz w miejscach wystf(pownia studni okresowo zasiIanych z dwu poziom6w.

PODSUMOWANIE
Warunki zasilania infiltracyjnego w6d podziemnych na badanym obszarze s~ bardzo dobre. Spf(kane podlozeskalnewychodzi na powierzchnif( terenu lub jest przykryte
cienkq warstw~ piask6w pylastych. Mimo dUZych spadk6w terenu, splyw powierzchniow)' jest maly (Z. Mkhalczyk, 1986). Rzeki zasilane s~ gl6wnie Z zasob6w podziemnych. W zlewniach malych, w ktorych pojawiaj::t sit( zr6dta drenuj,!cc wody g6rnych
poziom6w, cZt(sto stwierdza sif( zaniki ciek6w powierzchniowych . Wi'!ze sit( to z
wystf(powaniem zwierciadla w6d powierzchniowych powyzej zwierciadla wody poziomu gl6wnego. Podziemny dzial wodny III rzetd u mietdzy Gielczwiq i Bys trzyCl! zaznacza
sit( wyraznie (fig. 1) oraz pOlcrywa sif( z dzialem powierzchniowym. Dzialy wodne
podziemne i powierzchniowe, prowadzone mif(dzy doplywami Gielczwi j Bystrzycy,
CZ«sto natomiast nie pokrywaj~ sit(. Mi«dzy dolin~ Czerniej6wki i Kosarzewki oraz
dolin~ Bystrzycy s<} odcinki, na kt6rych trudno jest wyznaczyc przebieg podziemncgo
dzialu wOdnego po zachodniej stronie rzeki. Zwierciadlo wody na lewym brzegu
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g6rnego odcinka Czerniej6wki obniZa sit( na zach6d, nawillzuj'1C do dna ponizej
plynllcej Kosarzewki. Prawdopodobnie wystltPuje tu zjawisko podziemnego kaptazu
cz((sci w6d podziemnych, prowadzonych w strefie Czerniej6wki przez silnie drenujllO!
Kosarzewklt i BystrzyClt.
Wystt(powanie dalekosiltznych szczelin, nawi£lzuj'1cychdo strukturalnych rozlam6w tektonicznych podloZa paleozoicznego, moze miee wplyw na warunki przeplywu
w6d podziemnych. Z ukladu hydroizohips wydaje sit;, ze wi((kszose stref uskokowych
na Wynioslosci Gielczewskiej rna charakter drenuj£lCY zar6wno w stosunku do poziomu g16wnego, jak tez do poziom6w g6rnych, np. uskoki wzdluz do lin Czerniej6wki,
Kosarzewki, OIszanki i Radomirki. Zebrane informacje wskazuj'1, Ze nieliczne uskoki
wydaj~ silt bye hydrogeologicznie obojt(tne lub mogll Iokalnie pemic roIt( ekranuj~O!,
np. uskok G6ry Piotrkowskiej.
W ksztaltowamu silt warunk6w hydrogeologicznych Wynioslosci Gielczewskiej duZe
znaczenie maj.!! przewarstwienia skat p6lprzepuszczalnych. W obrttbie gl6wnego poziomu
wodonosnego przejawia sit; tow powszechnym wystt(powaniu ,,stref niecil!g}oSci" zwierciadla
wody, przy zachowaniu generalnej wit(zi hydraulicznej. Wsp6lczynnik prze8llczania, wliczony
dla typowego, [Xljedynczego otworu w obrltbie skat przepuszczalnych (10-20 m millZszosci,
przy k = 5--20 mid) i p6lprzepuszczalnych (1-2 m millZszosci, przyk = 0,1-0,01 mid), zmienia
si~ w przedziale od 20 do 300. Wyklucza to moZliwose traktowania przewarstwien p6lprzepuszczalnych jako horyzont6w hydraulicznie izohijllcych strumienie woo podziemnych w
pojedynczych pakietach skal przepuszczalnych, w strefie saturacji g16wnego poziomu wodonosnego (p. Herbich, 1984).
W trakcie obserwacji hydrogeologicznych na WyniosloSci Giekzewskiej [Xlnad poziomem g16wnym stwierdzono wyisze poziomy wody, cZt(Sto ulozone pilttrowo, obejmujl:!ce
obszar ponad 100 km 2. S<! one zasilane wodanli infiltracyjnymi, a drenaz odbywa sitt g16wnie
(na niekt6rych obszarach wyl<!cznie) przez pr~czanie sittwody przezwarstwlt p6lprzepuszczalnl:!. Obszarywzn107.Dnego drenaiu stanowi£l pTzyjX)wierzchniowe, wietrzemowewychodnie warstw p6lprzepuszczalnych (Z. Mkhalczyk, 1986), talct.e strefy dyslokacji tektonicznych (p. Herbich, 1983, 1984). Drenai ir6dlowy odgrywa podr~nq chat lokalnie dose
zr6micowafl<! rol{(.
Na obszarze Wynioslosci Gielczewskiej zasoby wodne wyiszych pOziom6w Sq w peW (1.
wyl<!czemem strat na parowanie) przekazywane do poziornu g16wnego w zlewniach 0
powierzchni 100-150 km2. W skali obszar6w 0 wi<tkszej powierzchni wody poziom6w
g6mych wchodzct zatem w sklad system6w iuqZenia lokalnego gl6wnego poziomu wodonoSnego (S. Krajewski, 1972, 1984). TWofZ'1 one, wrazzgl6wnym poziomem wodonoSnym, pelny
cyld obiegu wody, a zatem w skali regionalnej Sq to poziomy w6d ,,zawieszonych" w strefie
aeracji gl6wnego poziomu wodonosnego. Dynamika i zasobnoSc w6d w obr{(bie poziom6w
g6mych (zawieszonych) jest uwarunkowana obecnoSci'l i pararnetrami filtracyjnymi warstwy
p6lprzepuszczalnej. Sq to wi<tc wody 0 cechach w6d szczelinowo-warstwowanych, nie tworzctce w pelni wyksztalconych, sarnodzielnych, [Xlziom6wwody. Poziomy g6me Sq powszechme uZytkowdne przez ludnoSc. Mirno mewielkich zasob6w, potrzeby gos[Xldarstw byly
zaspokajane tradycyjnym sposobem ujrnowania wody (studnie kopane). Gospodarskie studnie wiercone ujmujq zwykle wody z [Xlziomu gl6wnego.
Utrzymywanie sit( w6d g6rnych poziom6w uzalemione jest od szczelnoSci warstw podscielajqcych, a takie od wielkoSci zasilania i eksploatacji (drenaiu); przy slabej izolacji
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TEE CONDITIONS OF EXISTENCE OF THE GROUNDWATERS IN THE NORTHERN PART OF
THE GIEt.CZEW ELEVATION (LUBLIN UPLAND)

Summary

in the central part of the Lublin Upland, the great variation of the
"!','_U""5""'''' parameters was found in the sediments forming the environis the cause of the

ment
e"istence of the
area of main water-bearing horizon and the upper horizons. The hv(lro,ilvof the water table in
relations in the separate
flooded rocks are subjected to seasonal changes and are
depell1d.!nt on the
beds and the mutual proportions of the
dislocations with increased
of the
horizon.
in connection with good
of the underground
parameters of the
through the fissures causes the
divides in
divides, and in the extreme cases it causes even their disappearance in some sections.

