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Charakterystyka stopnia zasolenia wod zlewni
gornej Wisly
Przedstawiono wyniki badait skladu chemicznego wod gornej Wisly mi~dzy wodowskazami Goczalkowice i Dwory. Rozpatrywany odcinek Wisly odbiera wody odprowadzane z okolo 50% gomoshl,skich
kopalit w~gla kamiennego, ktore prowadz~ eksploatacj~ na roznych gl~bokosciach i drenuj~ poziomy
wodonosne 0 zroznicowanej mineralizacji i skladzie chemicznym wad. Zanieczyszczenie wod Wisly
wodami kopalnianymi uniemozliwia ich wykorzystanie do celow pitnych, a nawet przemyslowych.

WST~P

W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia wod gomej Wisly i jej
doplywow sciekami przemyslowymi na podstawie wynikow wlasnych badan oraz
materialow uzyskanych z KWK Ziemowit. Badaniami obj~to odcinek rzeki b~d,!cy
kolektorem wod odprowadzanych z okolo 50% kopan w~gla kamiennego Gornosl,!skiego Zagl~bia W~glowego.
Jako wskazniki jakosciowe zanieczyszczenia wod przyj~to ich mineralizacj~
oraz zawartosc jonow CI- i SO~-. W celu dokonania oceny ilosciowej zanieczyszczenia okreslono st~zenia ladunkow soli transportowanych przez badane cieki
Oraz przeanalizowano dynamik~ zmian ich wielkosci w czasie.

CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOLOGICZNA
Budowa geologiczna Gornosl,!skiego Zagl~bia W~glowego determinuje wyst~
powanie 2 regionow hydrogeologicznych, w ktorych granicach znajduje si~ zlewnia gornej Wisly. Granice mi~dzy tymi regionami wyznacza zasi~g wyst~powania
ilastych utworow trzeciorz~dowych (fig. 1). Region I, znajduj,!cy si~ w polnocnej
i polnocno-wschodniej cz~sci zagl~bia, obejmuje obszar wychodni karbonu oraz
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Fig. l. G6rnosl£!skie Zagl~tie
Upper Silesian Coal Basin

W~glowe

I - granice Gornosl,!skiego Zaglt:bia Wt:glowego:
2 - gran ice zasit:gu izoluj,!cej serii trzeciorzt:du;
3 - obszary eksploatacji zloz wt:gli kamiennych;
4 - dzial wodny I-go rzt:du
I - border of Upper Silesian Coal Basin; 2 extension of the isolating series of the Tertiary
deposits; 3 - coal mine area; 4 - surface watershed divide

jego przykrycia przepuszczalnymi utworami mezozoicznymi lub czwartorz~dowymi.
W regionie II, polozonym w poludniowej i zachodniej cz~sci zagl~bia, utwory
karbonu produktywnego s~ przykryte mi~zszym, srednio 100 - 250-metrowym
kompleksem ilastych utworow miocenu.
W profilu hydrogeologicznym GZW obserwuje si~ pionow~ strefowosc hydrochemiczn~. Zaznacza si~ ona wzrostem mineralizacji ogolnej wod z gl~bokosci~
Oraz zmiennosci~ typu hydrochemicznego od wod wielojonowych do dwu- lub
trzyjonowych solanek. W zwi~zku z tym kopalnie drenuj~ poziomy wodonosne
o zroznicowanej mineralizacji wOd. Dzialalnosc gornicza powoduje generalnie
wyslodzenie wod podziemnych w zasi~gu swego wplywu. Zjawisko to zaznacza
si~ szczegolnie w I regionie hydrogeologicznym, w ktorym eksploatacja w~gla
prowadzona jest od ponad 100 lat.
Obszar zlewni gornej Wisly obejmuje centraln~ i wschodni~ cz~sc zagl~bia
(fig. 1). W jego zasi~gu dzialalnosc gornicz~ prowadzi okolo 50% kopaltl w~gla
kamiennego. Kopalnie te zrzucaj~ do ciekow 514,24 m3/min wodo zroznicowanej
mineralizacji, co stano wi okolo 76 % ogolnej obj~tosci wod kopalnianych odprowadzanych z obszaru GZW (M. Rogoz i in., 1987).
Wody kopalniane 0 mineralizacji do 1,5 g/dm 3 stanowi~ 210,0 m 3/min. S~ to
wody wielojonowe 0 typach hydrochemicznych HC0 3-S04 -Ca - Mg, S04-HC03-Ca-Mg i HC0 3-Na.
Wody 0 mineralizacji 1,5 -70 g/dm 3 s~ pompowane w ilosci 299,5 m 3/min.
S~ to wody mieszane. Wody slabo zmineralizowane nalez~ do typow hydrochemicznych: HC03-CI-Na, HC0 3-S04-Na i CI-S04-Na, natomiast wody 0 podwyzszonej mineralizacji - do typu Cl- Na.
Silnie zmineralizowane solanki 0 koncentracji soli powyzej 70 g/dm3, pompowane w ilosci 4,74 m3/min, charakteryzuj~ si~ typem hydrochemicznym glownie
CI-Na-Ca.
Wi~kszosc kopaln w zasi~gu zlewni gornej Wi sly zlokalizowana jest w I regionie hydrogeologicznym - w polnocnej cz~sci GZW. Kppalnie te charakteryzuh
si~ doplywami dochodz~cymi maksymalnie do 42 m3/min, glownie z zasobow
dynamicznych. Mineralizacja zbiorczych wod kopalnianych odprowadzanych do
ciekow jest tu zmienna i nie przekracza na ogol kilku g/dm 3.
Dla kopaln prowadz~cych dzialalnosc eksploatacyjn~ w II regionje hydrogeologicznym charakterystyczne s~ doplywy w granicach 6,3 -10,4 m3/min, osi~ga
j~ce maksymaln~ wartosc 42,6 m 3/min, pochodz~ce glownie z zasobow statycznych.
Ogolna mineralizacja zbiorczych wod kopalnianych odprowadzanych do ciekow
jest wysoka i waha si~ w granicach od 12,0 do 102,0 g/dm3. Do kopaln odprowadzaj~cych najsilniej zmineralizowane wody nale.z~: Piast, Ziemowit i. Czeczott. Odprowadzaj~ one wody w iloSci 7,5 -42,6 m3/min, ogolem 72,0 m3/min. Minerali-
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Fig. 2. Mapa lokalizacji punktow pomiarowych i oprobowaii. - dorzecze gornej Wisly
Sample and flow rate measurement sites; location map - drainage basin of Upper Vistula River
J - kopalnie w{:gJa kamiennego: Be - KWK Brzeszcze, Ct - KWK Czeczot, Ja - KWK Janina, Pt - KWK
Piast, Sa - KWK Silesia, Zt - KWK Ziemowit; 2 - wodowskazy IMGW; 3 - punkty pomiar6w obj{:tosci przeplywu; 4 - punkty opr6bowan w6d
I - underground coal mines; 2 - water-level gauge cross-sections of IMGW; 3 - flow rate measurement sites;
4 - sampling sites of waters

zacja w6d doplywaj~cych do wyrobisk g6rniczych wspomnianych kopahl waha
si~ w przedziale 1,0 -146,3 g/dm3 , rosn~c z gl~bokosci~.

OBSZAR I ZAKRES BADAN
Badania polowe, prowadzone przez autor6w w 1985 r., obejmowaly odcinek
g6rnej Wisly mi~dzy wodowskazami Goczalkowice i Dwory Z uwzgl~dnieniem
lewostronnych doplyw6w Wisly: Gostyni, Potoku Golawieckiego i Przemszy.
Pomiar6w sezonowych przeplyw6w w6d w ciekach powierzchniowych dokonano w przekrojach Wi sly g6rnej: Jawiszowice (punkt pomiarowy nr 3), Bierun
Nowy (p. p. nr 10), Dwory (p. p. nr 15); Gostyni : Bojszowy (p. p. nr 7 i 8); Potoku
Golawieckiego: Czarnuchowice (p.p. nr 11) i Przemszy: Jelen (p.p. nr 13). Pomiary
wykonano w czterech cyklach czasowych: luty, kwiecien, lipiec i pazdziernik
1985 r. Lokalizacj~ punkt6w pomiarowych przedstawiono na fig. 2.
R6wnoczesnie Z pomiarem nat~zenia przeplywu dokonano opr6bowan pod
k~tem okreslenia chemizmu w6d. Wybor wspomnianych czterech kompleksowych
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serii badan polowych umozliwil szacunkow~ ocen~ st~zen zanieczyszczenia w6d
w ciekach.
Do koncowej, pelnej analizy chemizmu w6d badanego odcinka Wisly wykorzystano r6wniez wyniki badan hydrochemicznych, prowadzonych przez KWK Ziemowit. Te ostatnie obejmowaly wyl~cznie wody Wi sly (p. p. nr 1-6, 9, 10, 12, 14,
15 - figJ 2) i przeprowadzone byly w 1985 r. w odst~pach miesi~cznych.
\

CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA CIEKOW
Na podstawie danych opublikowanych przez IMiGW okreslono przeplywy
charakterystyczne g6rnej Wisly za okres 1966 -1975 r. (tab. 1).
Tabela 1
Przeplywy cbarakterystyczne (m3 /s)

Profil

Jawiszowice
Bierun Nowy
Dwory

WWQ

SWQ

SSQ

SNQ

450
654
1490

211
294
612

15,3
24,5
66,2

2,40
5,36
24,40

NNQ
2,02
3,18
15,80

WWQ - wysoka wielka woda, SWQ - srednia wielka woda, SSQ - srednia srednia woda, SNQ srednia niska woda, NNQ - najnizsza niska woda

Z analizy wieloletnich obserwacji wynika, ze zbiornik retencyjny w Goczalkowicach wywiera istotny wplyw na ksztaltowanie rezimu wodnego g6mej Wisly.
Charakter hydrologiczny Wisly i jej doplyw6w wsp6lksztaltuj~ r6wniez doplywy
w6d kopalnianych Oraz sciek6w komunalnych. Przyczyniaj~ si~ one do zakl6cenia
naturalnego rezimu wodnego ciek6w, wplywaj~c na dynamik~ zmian nat~zenia
przeplywu.
N at~zenie przeplyw6w pomierzone w 1985 r. por6wnano z wartosciami przeplyw6w charakterystycznych z wielolecia. Stwierdzono, ze odpowiadaj,! one niskim przeplywom rocznym. Pomiary wykonane przy niskich stanach w6d w ciekach
umozliwiaj,! szacunkow~ ocen~ najbardziej niekorzystnych pod wzgl~dem ekologicznym warunk6w zanieczyszczenia w6d.

CHARAKTERYSTYKA ZANIECZYSZCZENIA
WOD CIEKOW POWIERZCHNIOWYCH
W wyniku analizy szesnastu serii opr6bowan ustalono, ze mineralizacja w6d
Wi sly zmienia si~ w spos6b nieregularny, co ilustruj'! liczby zawarte w tab. 2 i 3
oraz na fig. 3.
Z przytoczonych liczb (tab. 2 i 3) wynika, ze najnizsza .srednia mineralizacja
w6d wyst~puje w przekroju Goczalkowic i wynosi 293,6 mg/dm3 . W okresie przeplywu fali powodziowej (08.08.1985 r.) mineralizacja w6d zdecydowanie zmniej-
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Tabela 2
Wyniki oprobowaD woo Wisly wykonane przez KWK Ziemowit (1985 r.)

Mineralizacja
og6lna
min-max
sr
(mg/dm3)

Zawartosc

Zawartosc

CI-

sor

min-max
sr
(mg/d m 3)

min-max
sr
(mg/dm3)

186,0-370,0

18,0-45,6

40,0-82,6

293,6
555,0-5424,0

29,7
213,0-3155,0

59,3
29,0-106,0

3270,0
244,0-1900,0

1708,3
44,0-930,0

50,0
33,0-93,1

1217,2
385,0- 2016,0

621,1
99,0-1021,0

60,1
31,0-96,0

1402,2
445,0 - 2803,0

678,7
142,0-1177,0

56,5
28,0-96,0

Punkt za ujsciem Pszczynki (p.p. nr 6)

"1408,4
565,0-1947,0

697,5
195,0-950,0

57,7
41,0-125,0

Punkt za ujsciem Gostyni (p.p. nr 9)

1247,7
1462,0-6077,0

594,8
702,0 - 3043,0

71,6
105,0-240,0

Bierun Nowy-wodowskaz (p.p. nr 10)

3419,9
300,0-6077,0

1807,5
76,0-3403,0

150,3
59,0-264,0

3531,8
2307,0-7076,0

1913,2
1213,0- 3971,0

159,7
100,0-239,0

Most przed Bobrkiem (p.p. nr 14)

4886,4
262,0-3931,9

2703,9
58,0 - 1935,0

173,7
53,0-250,0

Dwory - wodowskaz (p. p. nr 15)

2645,6
445,0-3377,0

1280,4
100,0-1845,0

192,4
80,0-241,0

2381,8

1117,5

178,7

Miejsce pobrania
pr6bki wody

Goczalkowice-wodowskaz (p.p. nr 1)
Punkt za zbiornikiem KWK Silesia
(p.p. nr 2)
lawiszowice-wodowskaz (p.p. nr 3)
Punkt przed zrzutem z KWK Brzeszcze
(p.p. nr 4)
Punkt za zrzutem z KWK Brzeszcze
(p.p. nr 5)

Bierun Nowy-Llt-ka punkt za ujsciem
Potoku Golawieckiego (p.p. nr 12)

si~ rowniez w pozostalych punktach pomiarowych, osi'lgaj'lc wielkosci zblido stwierdzonych w Goczalkowicach. PrzykladQwo wynosila ona: w Jawi"':
szowicach 244,0 mg/dm3, w Bieruniu Nowym 300,0 mg/dm 3 i w Dworach 445,0 mg/
/dm3 •
Istotny wplyw na wzrost mineralizacji woo Wi sly maj'l niektore jej doplywy,
obci'lzone zrzutami wod z kopaln w~gla kamiennego. Stwierdzono rowniez, ze
po wzroscie mineralizacji wod Wi sly w punktach 2, 4, 5, 9, 10 i 11 nast~puje jej
obnizenie w punktach 3, 6, 14, 15, wskutek doplywu ciekow prowadz'lcych wody
o nizszej niz Wisla mineralizacji (fig. 2).
Znamiennym przykladem degraduj'lcego wplywu sciekow kopalnianych jest
Gostynia, ktorej wody przed przyj~ciem zrzutow ze zbiornika retencyjnego Bojszowy mialy sredni'l mineralizacj~ 1420,7 mg/dm 3 , a po odebraniu zrzutow
11 442,0 mg/dm3 • Wody Gostyni doplywaj'lce do Wisly zmieniaj'l jej sredni'l mineralizacj~ z 1247,7 mg/dm 3 (p. p. nr 6) na 3419,9 mg/dm 3 (p. p. nr 9) - tab. 2.
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Fig. 3. Profil hydrochemiczny g6rnej Wisly
Hydrochemical cross-section of the Upper Vistula River
1 - mineralizacja ogolna w6d w mg/dm 3 ; 2 - zawartosejonow CI- w mg/dm3; 3 - zawartoscjonow so,: - w mg/dm 3
1 - total dissolved solids in mg/dm3 ; 2 - content of ions CI- in mg/dm 3 ; 3 - content of ions SO~- in mg/dm3

Tabela 3
Wyniki 4 serii oprobowan wykonanych przez IGOG Sosnowiec (1985 r.)

Miejsce pobrania
pr6bki wody

Wisla-Jawiszowice - wodowskaz
(p.p. nr 3)
Wisla-Bierun Nowy- wodowskaz
(p.p. nr 10)
Wisla - most przed Bobrkiem
(p.p. nr 14)
Wisla-Dwory - wodowskaz
(p.p. nr 15)
Gostynia - Bojszowy przed zbiornikiem (p.p. nr 7)
Gostynia - Bojszowy ponizej zbiornika Bojszowy (p.p. nr 18)
Potok Golawiecki - Czarnuchowice
(p.p. nr 11)
Przemsza - Jelen (p.p. nr 13)

Zawartosc

Zawartosc

M ineralizacja
og6lna
min-max
sr
(mg/dm 3)

Cl-

SO~-

min-max
sr
(mg/dm3)

min-max
sr
(mg/dm 3)

830,0-1164,0

305,0-485,0

45,7 -70,8

944,7
2990,0-4188,0

386,2
1420,0- 2090,0

55,6
118,1-162,9

3379,0
2776,0-3474,0

1682,5
1170,0-1610,0

139,2
219,3-259,7

3132,2
2700,0 - 3380,0

1402,5
1140,0-1590,0

239,8
221,8 - 247,7

3086,0
672,0 - 2010,0

1371,2
175,0-850,0

233,9
70,8-171,2

1420,7
9992,0-12514,0

500,0
5100,0-6400,0

139,4
390,5 - 468,7

11422,0
6037,5
28690,0-35690,0 12750,0-20800,0

431,3
834,5 -1182,7

30245,0
1426,0-1598,0

16912,5
430,0-510,0

1009,4
260,9 - 303,7

1483,7

456,5

289,5

Znacznie podnosi mineralizacj~ wod Wisly rowniez Potok Golawiecki, doplywaponizej Gostyni, charakteryzuj~cy si~ sredni~ mineralizacj~ wod 30245,0 mg/
/dm 3 .

j~cy
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W dalszej CZ~SCI badanego odcinka g6rnej Wisly nast~puje doplyw"slabiej
zmineralizowanych w6d Przemszy i Soly, kt6re obnizaji:l, poziom mineralizacji
w6d tej rzeki. Charakterystyczny jest przypadek w6d Przemszy, dla kt6rych, mimo
przyj~cia zrzut6w z 24 kopahl w~gla, srednia mineralizacja wynosi 1483,7 mg/dm 3 •
Ta stosunkowo niska mineralizacja spowodowana byla zrzutem w6d z kopaln
prowadzi:l,cych eksploatacj~ w strefie aktywnej wymiany w6d,(A. R6zkowski i in.,
1986).
Zrzuty w6d kopalnianych i sciek6w komunalnych wplywaji:l, na zmian~ typu
chemicznego w6d Wisly. Wody typu HC03 -S0 4 -Ca w okolicach Gqczalkowic
zmieniaji:l, si~ na wody typu CI- Na w Bieruniu Nowym i Dworach.
Wody Wisly ponizej Goczalkowic Si:l, zanieczyszczone w stopniu uniemozliwiaji:l,cym ich wykorzystanie do cel6w pitnych, a nawet przemyslowych (M. Kwiecinski, 1985).

OCENA WIELKOSCI I DYNAMIKI ZMIAN LADUNKOW JONOW CI-,
SO~- I ROZPUSZCZONYCH SOLI W WODACH GORNEJ WISLY
Ocen~ st~zen zanieczyszczenia w6d powierzchniowych zlewni g6rnej Wisly
dokonano metodi:l, przekroj6w pomiarowo-kontrolnych (H. Florczyk, 1985;
H. MaIiczak, 1963). Uzyskane wyniki maji:l, charakter orientacyjny. Dla przedsta-

Tabela 4
Wielkosc przeplywow i ladunkow chlorkow, siarczanow oraz zwi~zkow rozpuszczonych w wodach dorzecza
Wisly gornej (1985 r.)
Ladunki (tid)
Przeplyw
min-max

zwi~zki

chlorki

siarczany

min-max

min-max

rozpuszczone
min-max

sr

sr

sr

4,86-7,90

168,8 - 240,3

20,6-47,0

361,9-526,3

Bierun Nowy

10,70-14,70

206,1
1847,6-2032,1

31,0
148,3 -185,4

451,4
3364,4 - 3664,2

Dwory

32,80-41,00

1937,3
3852,6 - 4827,3

161,5
663,1 - 822,8

3480,9
7945,2 - 9628,2

Bojszowy I

2,65 -3,64

4306,0
150,5-210,7

740,0
34,8-53,7

8757,6
390,2-510,7

Bojszowy II

3,02-3,62

185,3
1595,1-1728,0

45,1
113,3 -122,0

439,8
2808,8 - 2935,7

Czarnuchowice

0,53 -0,71

1664,3
782,1 - 952,5

118,2
51,1-54,2

2891,1
1345,9 -1610,5

14,60-16,70

867,5
594,9 - 643,3

52,2
345,0-424,2

1476,5
1907,5 - 2016,7

618,2

393,4

1953,4

Profil

(m3/s)

Jawiszowice

Jelen
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Tabela.5
Zmiennosc wielkosci ladunkow soli w wybranych przekrojach pomiarowych (1985 r.)
Profil

Wskaznik
chemiczny

Przyrosty wielkosci ladunk6w
bezwzgl~dne

(d/t)

wzgl~dne

Jawiszowice

71,5
26,4
164,4

43
128
45

Bierun Nowy

184,5
37,1
299,8

10
25
9

974,7
159,7
1683,0

25
24
21

60,2
18,9
120,5

40
54
31

Bojszowy II

132,9
8,7
127,7

8
8
5

Czarnuchowice

170,4
3,1
264,6

22
6
20

Jelen

48,4
79,2
109,2

8
23
6

Dwory

Bojszowy I

chlorki
;>siarczany
zw. rozpuszczone

(%)

wienia problemu zanieczyszczenia wod zlewni gornej Wi sly ladunkami soli zestawiono tabele okreslaj~ce wielkosc (tab. 4) oraz dynamik~ zmian. Analizowano
te dane zarowno stacjonarnie w poszczegolnych przekrojach pomiarowych (tab. 5),
jak i wzdluz biegu gornej Wi sly mi~dzy wybranymi przekrojami pomiarowymi
(tah. 6).
Istotnym czynnikiem wplywaj~cym na dynamik~ zmian wielkosci ladunku soli
w zlewni Wisly jest wzrastaj~ca w ciekach obecnosc wod obcych, glownie kopalnianych. Wzdluz biegu Wi sly, odbieraj~cej wody ze wschodniej cz~sci GZW, obserwuje si~ zmniejszenie dynamiki zmian wielkosci ladunkow zwi~zkow rozpuszczonych w dol biegu rzeki od 45 % (Jawiszowice) do 21 % (Dwory - ponizej ujscia
Soly). W Przemszy i Gostyni - ponizej zbiornika retencyjnego Bojszowy, gdzie
dominuj~ wody obce - zroznicowanie wartosci ekstremalnych badanych wskaznikow nie przekracza nawet 5 - 8 %.
Lewobrzezne doplywy gornej Wisly, b~d~ce glownie kolektorami wod kopalnianych, maj~ powazny udzial w podwyzszeniu ladunkow soli. Przykladowo
Gostynia w poszczegolnych sezonach 1985 r. wprowadzila do Wisly 2800 - 3200 tid
ladunkow soli, w tym ladunkow CI- 1600 -1800 "tid i SOr 115 -140 tid. Analiza
porownawcza wielkosci ladunkow soli w przekrojachpomiarowych Jawiszowice

Tabela 6
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Porownanie wielkosci iadunkow soli mi~zy wybranymi przekro.iami pomiarowymi (1985 r.)
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1444,6 -1475,3
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3612,3 -4658,5
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69,0-78,5
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539,3-672,1
638,0 - 802,2

130-226
294-632
324-446
1573- 3894
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7418,9 -9266,3
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i Bierun Nowy wykazala, ze wody Gostyni spowodowaly przyrost ladunkow soli
w wodach gornej Wi sly w granicach 540 - 840 %, ladunkow CI- 660 - 1050 % i ladunkow SOr 270-630%.
Zanieczyszczenie wod Potokil .Golawieckiego w rejonie ujscia do Wisly ksztaltowalo si~ nast~puj,!co: .ladunki soli 1350-1600 tid, ladunki CI- 780-950 tid
i ladunki SO~- 51 - 54 tid.
Sumaryczne wielkosci zanieczyszczen ladunkami soli, ktore Przemsza wprowadzila do Wisly w 1985 r., wynosily: ladunki zwi,!zkow rozpuszczonych 1900- 2000 tid, jony CI- 595 - 645 tid i SO;- 345 - 425 tid.
Odbior wod Przemszy, Potoku Golawieckiego i Soly przez Wis~ mi~dzy przekrojami pomiarowymi Bierun Nowy i Dwory powoduje zasadniczy wzros.t jej zanieczyszczenia ladunkami soli w granicach 130-180% (4580- 6220 tid), zas
ladunkami CI- 100-150% (2000-2900 tid) oraz SO~- 320-450%(540-670 tid).
Obci,!zenie wod gornej Wisly ladunkami soli pochodz,!cymi z obszaru GZW
powoduje wielokrotny ponadnormatywny wzrost ladunkow w rzece (srednio
w nawiasach): zwi,!zkow rozpuszczonych 1400-2550% (7400-9300 tid), Cl1500-2750% (3600-4650 tid) i SO~- 1500-3900% (640-800 tid) - tab. 6.

WNIOSKI
Charakter hydrologiczny gornej Wisly na odcinku mi~dzy wodowskazami
Goczalkowice i Dwory i jej doplywow (Gostynia, Potok Golawiecki, Przemsza)
jest wspolksztaltowany przez zrzuty sciekow przemyslowych, glownie wod kopalnianych, co przyczynia si~ do zaklocenia naturalnego rezimu wodnego tych ciekow.
Udzial wod kopalnianych zrzucanych bezposrednio lub posrednio do gornej
Wisly w calkowitym przeplywie (SNQ, SWQ) na wysokosci wodowskazu Dwory
wynosi odpowiednio 14,0 i 35,1 %. Wplywa on w sposob decyduj,!cy na zmian~
typu chemicznego, powoduj,!c l,!cznie ze sciekami komunalnymi wyrazne podwyzszenie jej mineralizacji w stosunku do wod na wysokosci Goczalkowic. Zanieczyszczenie wod Wisly mi~dzy Goczalkowicami a Dworami eliminuje zatem mozliwosc
wykorzystania ich do celow pitnych, a nawet przemyslowych. Przeprowadzone
badania wykazaly, ze obci,!zenie wod gornej Wi sly wodami z obszaru GZW powoduje
wielokrotny ponadnormatywny wzrost ladunkow soli w rzece.
Wysoki stopien zanieczyszczenia wod ciekow decyduje 0 malej stacjonarnej
dynamice zmian sumarycznej wielkosci ladunkow soli. Dotyczy to przede wszystkim Przemszy oraz Gostyni ponizej zbiornika Bojszowy, gdzie zroznicowanie
wartosci ekstremalnych badanych wskaznikow nie przekracza 5 - 8 %.
Oddzial G6rnosl/lski
Panstwowego Instytutu Geologicznego
Sosnowiec, ul. Bialego 1
Budokop Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa G6rniczego
Myslowice, ul. Powstanc6w 19
Nadeslano dnia 8 maja 1987 r.
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60rYMMn r AliiOBEl.\, .RLleK PY:>KKOBCKIII

XAPAKTEPIIICTIIIKA CTEnEHIII coniEHocTIII BOAOCSOPHOIiI nnOLQAAIII
BEPXHEH BlIIcnbl

Pe310Me

B CTaTbe npeAcTaBneHbl pe3ynbTaTbl MccneAoBaHMH XMMMyeCKOrO COCTaBa BOA BepXHeH BMcnbl
B paHOHe BepXHeCMne3CKoro yronbHoro 6acceHHa. BOAoc60pHaR nno~aAb BepXHeH BMcnbl pacnOnO>KeHa
B npeAenax AByX rMApOXMMMyeCKMX paHOHOB 3Toro yronbHoro 6acceHHa ($Mr.

1),

KOTopble xapaKTe-

PM3YlOTCR pa3HoH rMApOXHMHyeCKOH 30HanbHOCTblO. Ha6nlOAaeTcR 06~HH TpeHA YBenMyeHMR MMHepanM3aLlMM BOA C rny6MHoH. Pa3BeAaHHbIH yyaCTOK BMcnbl npMHMMaeT BOAbl OTBOAHMble M3 OKono

50%

BepxHecMne3cKMx KaMeHHoyronbHblx waXT. WaxTbl ApeHHpYIOT BOAOHOCHble ropM30HTbl C pa3HoH MMHepanM3aLlMeH M pa3HblM XMMHyeCKMM COCTaBOM BOAbl B npeAenax OTAenbHblX paHoHoB. WaxTbl OTBOART
B BMcny -

HenocpeAcTBeHHo MnM nocpeAcTBeHHo -

OKono

514,24

M3 /MHH BOAbl C pa3HoH MHHepam1-

3aLlMeH, B TOM YMCne:

-

210,0
299,5
4,74

1,5 r/AM 3 ,
BOAbl C MHHepanH3aLlHeH 1,5-70,0
BOAbl C MHHepanH3aLlHeH 70 r/AM 3 •

M3 /MMH BOAbl C MMHepanH3aLlHeH
3

M /MMH
M3 /MMH

r/AM 3 ,

ABTOPbl CTaTbH npoBenH noneBble HccneAOBaHHR Ha yyaCTKe BepxHeH BMcnbl Me>KAY BOAoMepHblMH nOCTaMH rOyanKOBHLle H ABOPbl, a TaK>Ke Ha neBocTopOHHHX npHToKax BMcnbl: rOCTbIHR, nOTOK
ronaBeLlKM M nweMwa ($Hr.

2),

npHHMMalO~Hx waXTHble BOAbl. noneBble HccneAOBaHMR BKnlOyanM:

M3MepeHHe BenHYHHbl ce30HHoro TeYeHHR BOAbl B nOBepxHocTHblX BOAOTOKax H onp060BaHMe BOA
AnR onpeAeneHHR HX XHMM3Ma H KOnHyeCTBa paCTBopeHHblX Be~eCTB. 6blJ10 YCTaHOBneHO, YTO Ha
nlAporeOnOrHYeCKMH xapaKTep MccneAOBaHHoro yyaCTKa BepXHeH BHcnbl H ee npHTOKOB (rOCTbIHR,
nOTOK ronaBeLlKH, nweMwa), OKa3blBalOT BnMRHHe C6pOCbl npOMblwneHHblX BOAOCTOKOB, rnaBHblM
06pa30M waXTHblX BOA. 3TOT $aKT cnoc06cTByeT HapyweHHIO eCTeCTBeHHoro 'BoAHoro pe>KHMa 3TMX
BOAOTOKOB.
YyaCTHe waXTHblX BOA OTBOAMMblX HenocpeACTBeHHO HnH nocpeACTBeHHO B BepXHlO1O BHcny
B nbnHOM TeyeHHH

(SNQ, SWQ),

Ha BblCOTe BOAOMepHoro nOCTa ABOPbl paBHReTCR COOTBeTCTBeHHO
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14,0

H

35%.

OTBoAMMble WaXTHble BOAbl OKalblBa1OT cYll.\eCTBeHHoe BnHJlHHe Ha H3MeHeHHe XHMH-

'feCKOrO THna BOA BepXHeH BHcnbl. WaXTHble BOAbl, BMeCTe C KOMMYHanbHbIMH.BOAOCTOKaMH, Bbl3blBalOT YBenH\,feHHe MHHepanH3aLlHH BOAbl B peKe. BOAbl BHcnblHa BblCOTe BOAoMepHoro nOCTa ro'fanKOBHLle, T.e. nepeA 'C6POCOM waXTHblX BOA, xapaKTepH3YIOTCJI MHHepanH3aLlHeH OKono

0,3

r/AM 3

H THnOM HC03 -S04 -Ca. BOAbl BepxHeH BHcnbl Ha BblCOTe BOAoMepHbix nOCTOB 6epYHb HOBbl H
ABOPbl, nocne c6poca waXTHblX BOA, OTnVlyalOTCJI MHHepanH3aLlHeH COOTBeTCTBeHHO
H

2,4-3,1

Me>KAYBOAOMepHbIMH
AnJi

3,3-3,5

r/AM 3

r/AM 3 ; OHH xapaK;repH3YIOTCJI .rHApoXHMH'feCKHM THnOM CI-Na. 3arpJl3HeHHe BOA BHcnbl
nOCTaMH

rO'llanKOBHLle H ABOPbl AenaeT HeB03MO>KHbIM

HX Hcnonb30BaHHe

nHTbeBblX H npOMblwneHHblX LleneH.
npOBeAeHHble HccneAOBaHHJI

BblKa3anH,

\,fTO c6poc 60nbworo KOnH\,feCTBa coneH

H3 BepXHe-

CHne3CKoro yronbHoro 6acceHHa B BOAbl BepXHeH BHcnbl Bbl3blBaeT MHorOKpaTHoe CBepXHopMaTHBHoe
YBenH'feHHe COAep>KaHHJI -cone.H B peKe.
BblCOKaJl CTeneHb 3arpJl3HeHHJI BOA BO.o.OTOKOB npHHHMalOll.\HX C6pOCbl waXTHblX BOA, pewaeT
o ManOH CTaLlHOHapHOM AHHaMMKe H3MeHeHHM CYMMapHoro COAep>KaHHJI coneH. 3TO KaCaeTCJI npe>KAe
Bcero nweMwH H rOCTblHH HH>Ke 6acceHHa 60HWOBbl, rA~ pa3HOCTb BenH'fHH 3KCTpeManbHbiX HccneAOBaHHblX nOKa3aTeneM He npeBblwaeT

nepeeoc}

5-8%.

X. MapKynuCOSQ

Bogumil GAJOWIEC, Jacek ROZKOWSKI

SALINITY OF RIVER WATERS WITHIN THE UPPER VISTULA DRAINAGE BASIN

Summary
The paper describes 'hydrochemical investigations in the Upper Vistula River and some its tributaries the Upper Silesian Coal Basin (USCB) - Fig. 1. These rivers collect mine waters from about
50% of hard coal mines of the USCB.
The Upper Vistula drainage basin lies within two hydrogeological regions which are distinguished
by different hydrogeochemical zonality. Coal mines drain the aquifers of variable mineralization and
chemistry depending on their depth and position within the hydrogeochemical region.
The total volume of waters being pumped from coal mines directly or indirectly to the Vistula River
is about 514.24 m 3 /min. These waters show a high degree of diversification of mineralization. About
210.0 m 3 /min of waters have TDS below 1.5 g/dm3, while 299.5 m 3 /min have content ofTDS 1.5 to 70.0 g/
/dm3 and about 4.74 m3 /min have TDS above 70.0 g/dm3 •
The authors have done the field investigations of the Upper Vistula River in the section between
Goczalkowice and Dwory water level gauges as well as in the lefthand tributaries i.e. in the Gostynia
River, the Goczalkowice Stream and the Przemsza River (Fig. 2), collecting the discharged mine waters.
The investigations deal with seasonal measurements of stream flows and chemical analysis of streams
and river waters.
The authors have stated that the hydrological regime of the Upper Vistula River and its tributaries
(the Gostynia River, the Goczalkowice Stream, the Przemsza River) has been co-created by the discharged industry and municipal waters, mainly mine waters. That fact has contributed to the disturbance of the natural regime of the streams and rivers. The contribution of mine waters discharged into
Upper Vistula River has been changed from 14 to 35 % (according) to the total winter and spring flow
at the Dwory water-level gauge.
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The mine waters discharged to the Upper Vistula River have influenced the ~hange of mineralization and chemistry of river waters. The mine waters and municipal sewage have caused distinct TDS
increase in the Vistula River waters (Fig. 3). The Vistula River waters near Goczalkowice water-level
gauge i.e. before collecting the mine outflows, are characterized by mineralization about 0.3 g/dm 3 and
by hydrochemical type of HC03 -S04 -Ca. The Vistula River waters at the Bierun Nowy and Dwory
water - level gauges, that is after inflow of mine waters, have mineralization correspondingly: 3.33.5 g/dm 3 and 2.4 - 3.1 g/dm3 • They are waters of the CI- Na hydrochemical type.
The pollution of the Vistula River waters between Goczalkowice and the Dwory water - level
gauges has eliminated the possibility of utilizing them as drink-waters and even as industry waters.
The investigations have shown that the mine waters discharge into the river has caused multiple overnormative increase of the salt loads in the river. A slight dynamics of the salt loads changes in the
river waters can be observed because of the high level of water pollution. It concerns mainly the Przemsza
River and the Gostynia River where the seasonal differentiation of the salt loads doesn't overcome 5 - 8 %.
Translated by B. Gajowiec

