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Problematyka oceny i użytkowania .wód '
podziemnych w bilansie wodno-gospodarczym,

Gwałtowny wzrost potrzeb wodnych, przy !pOStępującej degra~acji jakości wód powierzchn;i owych, sprawia, że zasoby dyspozycyjne kraju mogą okazać się niewystarczające już w ciągu naj,bliższych 10;-15 lak W tej sytuacji niezbędna staje się
zasadnicza poprawa stanu czystoścl wód oraz sterowane, kompleksowe zagospo.darowanie potencjału wodnego. W programie intensyfikacjli , stel'Qwanego ks2ltał
tOWan~a zasdb6wWodn~h szczegÓlnej uwagi wymagają ' wody podziemne, z makjs~alnym wykorzystaniem «oh Żdolności reten~'yjnych.
' . " .

WSTĘP

,. Szy.bko ·i'osnący!pOtencjał !przemysłowy ' k1.'aju, stałe 'rO~budOlWywane
'koPalnictwo surowców mirneralny<!h, !pOStępująca urbanizacja ,oraz inten'l3yfikacja ' i unowocześriienie rolnlobwa ' powodują , gwałtoviny wzrost 'Potrzep wodnych i róvinocześnie degradację środowdS'ka ;przyrodniC:zęgo oraz
naturalnych zasobów wodnych.
,
, DY'S'P9zycyjność składowej pO,\l?'ierzchniowej zasobów wodnych, 'przy
oPoonym s1m:lie,:gosPQdarki wodnej, włbrew utrzymującemu sitfprzekoriaąiu, uwarunkowana jest w większyim stoprlluaspeldem jakościoWym niz
ilościowym. W efe!kcie kieruje się coraz , częściej uwagę na ,w ody podzdem.ne, które ustępują !WIPI"awdzie zbiomikom powierzchniawympod wzglę'd€im koncentracji ;wy'p.iObycia, ale wykazują wi~kszą s'baibi1ność jakoś~i,
, Wynikającą .między dnnymi ze stosunKOWIO niewielkiej podatności na prze,ixfy'słowo-u:ribanistyczne czynniki degradujące. Rozprzes.1lrzenienie wód podiiemnychi ich walory jakościOlWe sprawiają, :że udział ich w zaQPatrże
riiu komunalnym i roInictiwa będzie szybko IW2:J."'aStał. Trend ten jest
tYiJllOWYm. zjawiiSk:iem ttowarzyszącym rozwojowi gospodarczemu, czego
.dowodem jest 2JWi.ększające się wykOll'ZylStanie /Wód podziemnych w wie'l u krajach silln.ie upr:?:emysłowionych, Biegające 50-70% ogólnego poboru (A. S. K'lecz1lrowski, 1968).
Kwartalnik Geologiczny, t. 28, nr l, 1979 r .
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Prakty1ka :wybmła, że w regiooach suchych, o skąpych zasobach
wodnych; iIlJaj~iej efeiktytwne wykorzystywanie wód pI'O/Wadzić musi
do świadomego W21bogacania wód podziemnych przez dopły:w wód powierzChniowych. Wskaźniki wyddbycia sięgają wówczas 2-3 1/s' km!,
a zatem są znacmii.e wyższe od zasobów wód podziemnych Polski (B. Paczyński,

1977a, b,).

.

W gospodaTCe wodlnej naszego kraju znaczenie wód podziemnych do
ostatnich lat nie było należycie doceniane, co sygnaJ:iJz.owano · wielokrotnie 'W publikacjach hydrogeologicznych (A. S. KleczkOlWSki, 1968; S. Ło
dzińSki, B. Paczyńsld, Z. Płocłmiews1ci, 1973). Dotyczy to zwłaszcza wielu monograif-ii hydrol~cm~h i bilansów wodno-gospodarczych, w k:t6rych wody ·podziemne nie były trakiOOwane jako samodzielne źródio zaopatrzenia. Wynikało to między iloo.ymi z braku rozeznania ilościOiWego
tych wód, a :także zbyt uogólnionego naturalnego bilansu wodnego kraju.
Z opracowanego przez !instytut Gedl.ogiczny a)tllasu zasobów zwykłych
wód podziemnych Polski ~a, że wody te w stosunku do zbiorników
powierzcłmiowych mogą ~anowić TÓWnorzędne źródło zaopartrze:nia. Przeanalizowanie nie1Qt6rych aspektów tej problematyki. jest tematem niniejszego aT!tykułu.

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
"Atlas zarobów zwykłych wód podziemnych i ich ~lro:rzystartie
w Polsce" zawiera udokumentowaną hydrogoologicmie probę ilościowej
oceny wód 'P'<Jkhiemnych. Nier6wnomierne roopoznanie hydrogeologiczne, brak stacjonarnych obserwacji poziomów IWOdonośnych o znaczenJi.u
użytkowym dla goapodartki !lromUlIlaJnej i przemysłu oraz brak materiałów wyjściowych do techniczno-akonomicznej ana!lizy warunków wydobycia wód PQd:niemnych w tej skali QP1"8cowania sprawiły, że Obliczenia
te mają charakter szacunkowy. WipłyJWa i1J() zasad'nic:no na stopień gwaranoji zasobów, oikireślonych jako eksploatacyjne. Dlatego tei zasoby te,
stOlSOWnie do stanu rozpo.mania oraz stopnia gwarancji, podzielono na:
eksploatacyjne prognostyczne (dyspozycyjne) i eksploa:tacyjne właściwe.
Z a s o b y e k s p l o a t a c y j n e p r o g n o s t y c z n e, w ilości ok.
80% średniego odpłyJWU podrziemnego, pozostają poza kategoriami bilansowymi, a zatem nie wpowamiają do działalności inwestycyjnej. W zasobach :tych zawarta jest określana (poniżej 200!o) ilość wody ,,s1latycmej",
nie mająca pokrycia w bieżącej ocłnaiwialności poziomów użytkowych. 000-'
niana jest ona przez Instyttut Geologiczny na ok. 60-70% odpływu podziemnego 1. Zasaby !pl"OgIIlostycme stanowią zatem .maksymalną ilość wód
podziemnych, możliwą do użytkowania w danej sytuacji wod!no""gospodarczejikra:ju. ~ootacja 7'.OSiObów prognostycznych w pełnym wymiarze
może wywoływać lokalne zmniejszenie zaso:bów dyspozycyjnych wód powierzchniowych w okresach !pOSusznych, a zatem oba te elementy Składo
we nie mogą być bilansow8llle oddzielnie.
t Odlllawialność rzeczyWista poziomów utytlrowych w warunll:aCh naturalnego krą~en1a
wód jest znacznie n1łsza od 1nfilitracjl opadów atmosferycznYM do strefy saturacji, wynoszącej ok. 38 kIn"/r. (fig. 1).
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Z a s o Ib y e k s P lo a t a c y j iD e w łaś c i we charakteryzują · łllość
wody podziemnej jaką można U!Żyitkować praktycznie niezalLeżnie od zasobów dySpozycyjnych wód powierzchniowych, a także 'bez wywoływa,
nia trwałych zmian środowiska przyrodniczego. Zasoby te, wynoszące ok.
600/0 zasobów prognostycznych (ok:. 50% średniego odpływu podziemnego i ok. 25% całkd.wlitego) , zostały zatwierdzone przez Centralny Urząd.
Geologii.
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Fig. 1. Zasilanlie wód pod7ilemnYl=h
Groundwater recharge conditioDB
1 ....: zaSIęg płytklcll, bezDaporawych i odsłDll'lętych ~blon:dll:ów wód podrdemnycll: 2 - zasilanie
w l/s. km": a - ~: b - 3~; c - 6-10; 3 - izolinie ~ średniego
nlslrlego m!eslęcz.nego :w ł/lI. km" (według l. DytlOWIIkliej, 19'11)
1 - ex!teDt ol ahaHow-łleated and exposęd 'lmJC0IIIfdDed ~ndwal1:er llQiu!en: 2 - ·recbarge ol
satUlr8ltl.on !lIOIIle lin ł/lI. 'km': a - 2-(1: b - 3-6; IC - 6-110; 3 - 1Iosod1ne8 ar mean I.ow mdr:Ilt2JlI.y
run-off In Us. km" (atter l. Dyt!IOWBka, WII2)

strefy saturacj1

UtrzymY1Wanie w atlasie przedziału wartości zasobów, od wysokich
pl"IOgD.OBtycznych dJo niskich eksploatacyjnych (ok. 40%), ma na celu
podikreślenie ogromnego znaczenia ogólnego stanu zagospodarowania wód,
decydującego o stopniu moZliwego wykorzyStania wód podziemnych.
Duży udział IW zasdbach mają stosunkowo ~e i na ogół swobod-
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,wodonośne, chara!k!teryzujące 'się łatwą i szybką odnawialnością. Dominują one w utwo:rach czwartorzędowych dolin i pradolin,
a rtakżew spękanych i skrasow.iJałych poziomach głównie systemów meżozoicznych Po'lski c,entralnej i połudiniowej, obejmu'jąc (5. Łodziński,

ne 'poziomy

B. Paczyński, Z.
(fig. 1).

Płoehniewski,

,1973) ok:. 40%

całej

powierzchni kraju

BILAN5WODNO-G05PODARCZY A ZASOBY DYSPOZYCYJNE
p~ wodnych, chociaż wymaga bieżącego !korygowania zauprzednio Wskaźników, może być przyjęta jako poziom odniesienia. Inaczej ,przedstawia się 'qcena zasobów dyspozycyjnych oraz stopnia wykorzystania rezerw wodnych, kJtóra nie powinna dotyczyć zuży
da wody, lecz jej użytkolWania, tzn. zwrotu użytlrowanej wody w stanie nie w:płyJWającym ujemnie na środowisko i , zaSOlby w.odne, a ' więc

Ocena

łożonych

Tabela 1
' Potrzeby wodne Polski w latach 1975-2000
Użytkownik

Gospodarka komunalna
Przemysł

Rolnictwo
Łącznie

w ~ postaci

I

(według

A. Tuszki, 1977) ,

Zapotrzebowanie wkm.3/r.
1975

2,1
9,0
1,7
12,8

I

1980
2,~

10,5
3,5
16,8

I

1990

5,6
16,0
7,8
29,4

I

2000

.;.:

,:

7,1
23,6
13,4
44,1

umożliwiającej jej rpoWiÓl'1Ilewykorzysta:nie. Wiąże się to
i równocześnie wpływa lIlIa wielikość dyspozycyjnych zasobów wodnych. Tabela 1 ilustruje, w jaki sposób ibędą się kształtować potrzeby
wOdne do 2000 r.
' Możliwość ich pokrycia według koncepcji :zbiornikowego zagospodarowania od)pływu jest dość 'O~ani'Cmna. W założeniach do bilansu wodno-gospodarczego kraju nlawiązuje się do przepłyrwu, w TOku śreldnim.
Uwzględniając mO'Żliwą do wykorzystania w przyszłości pojemność zbiornikową przy młożeniu, że , odpływ jałO!Wy kształtuje się ,na 'poziOmie
25%, 'a potrzeby ' ,przepływu nienaruszalnego nieprzekraciają ok .
.9 kros/:r. - zasoby dyspozycyjne lWyn'QBZą obecnie ok. 34 !kms/l'; i po
1990 r. będą wyndsiły oIk. 24'km'iJJr., jeśli, !po~ipiemy :hl.oś~ w .ó d! oołk<wicIe
'Zanieczyszczonych (A. Tuszko, 1977).
.
Przedstawiony obraz jest dyskU'syjny, grlyż pomija moźliIWości czyn- ' '
nego kszta~waniazasOlbów dyspozycyjnych. Ta!k ujęta próba określenia
tych zasobów Wymag.a, uwzględnienia dlWóch mgadnleń: stopnia zag.ospodarowania wód oraz ich czystości.
Stopień zagospodarowania, wód kształtowany jest rozmieszczeniem
.zasobów wodnych w stO'sunku do tródeł zapotmelbo:waniaomz trrwałością
ściSle

23;1.
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zasobów. PołOOenie , źródeł ~po;tJrzeibowania W stosunku 'dq rozmieszcze:-n:ia zasOIb6w W1pływa w spos6b istotny lIla wielkość dyspozycyjnych zasobów wodnych. Aktyiwrna rola, tego czynnika jest najbardziej wymierna ekonomiCZlIliez chwilą IpOjawienia. się deficyttu wodnego rw regianach
silnie uprzemysłowionych. Za przykład może \Służyć konfrontacja węzło
w<rlinearnej koncepcji rozwoju przestrzennego kraju z rozmieszczeniem
źródeł zasobów wodnych. Is1m.ieje wyram.e i bardzo niekorzystne przesunięcie środka ciężkości zapatrzebowania !wodnego w kierunku, iktóry
wyklucza ,e'konomiCZlIlie uzasadniane wyikorzystanie mailiwych doz,agospodarQWania dyspozycyjnych zasobów wodnych.
.
"
, '.I1nwałość zasdb6w wodnych związana 'j est z ich stałością czasową, co
02lIlacza, że prwkroczenie peWtIlej stałej wartości zasobów odr,1awia'l:nych
jest .możliwe jedynie w przYJP8.diku wytworzenia doda'illtowej pojemności
magazynowania. Obecntapojemność ztbiomików jest :'barrlzo niewielJka
i nie naJeźy oczekiwać, że osiągnie , optymalną !Wartość w 'SOOsU'nku do
zapotrzebowania na rwodę rw odległej nawet przy\S:zJłości I{A. ~,1977).
Pojemność magazynowania odpływu nie pr:zekroczy wówczasTokullub
Tabela 2 ·
Obraz potrzeb wodDych dla neutralizacji zrzutów
,

IloŚĆ

,

RodZaj potrzeb
Bezzwrotne użytkowanie
,
Zrzuty
Potrzeby, wodne .

I

1976 "

I

1980

w

km3/r~

I

1990

I

2000

3,8

',, 4;0

7,9

12,9

10,9

12,8

2i,5

31,2

14,7

16,8

29,4

44,1

30,9

' 35,6

. 53,6

45;6

52,4

83,0

Łączna objętość "rozcieńczalnika"
ścieków

Łączne

.

zapotrzebowanie

82,4 ,
126,5

nawet sezOnu W skali czasowej. Omacza to, że tnwałe zasoby d~zy
cyjne nie będą więkSze ad potencjału :wodnego lat suchych, a zatem nie
powinny być odnoszone do roku średniego. Wyrazi' to wartość' ok.
31'!krti3/r. łąCUli.e z prz€!pływe.m nienaruszalnym, oHe jaJkość wód. będzie
zadowa,lająca.
, ....
, Jakość wód to zagadnienie ich czystości Każdemu użytkowani1iza",
sob6w wodnj1{!h towarzyszą straty kształtowane wielkością bezzwrotnego
zużycia wody, ~óre równocześnie deteTminują wielkość ZTZutów wodnych. W prognozach :wskaźniki -te przedstawiają się następująco (A. Wieczysty, 1974): gospodarka ikOIllunalna - ok. 6°10, przemysł - ok. 13010
i rolnictwo - o'k. 709 / .. poibol'lU.
Niepokojące jest włączanie zrzutów wodnych do strat w równaniu
bilansowym. Wtórne ' użytkowanie :wód. ściekoWych wymaga tworzenia
dodatkowej., ,,;bezproduktYJW!Oej" pojemności·· dla magazynowania czystej
wody, , ~ącej ,jako rozciencrzalnik.
'Wykładnikiem czystości . ZTzut6rw 'jest . współczynnik :wtórnego użyt
kowania rwody- PWW 1(A. .TuSztk.o, 1977). Rozszerzając waTtości PWW
ścieków , ,seiktora goapoda.dri :komunalneJna. ,ścieki przemysłowe ~.•.' ze
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względu na hrak danych, a celem uchwycenia !istoty zagadnienia ~
w tab. 2 przedstawione obraz potr2eb wodnych dla zachowania czystości
wód, umożliwiających wtlmn.e ich użytkowanie. Zagadnienie ujęto statystycznie na podstawie stanu :wyjściowego z 1976 r. r(H. Grzesiak, 1977).
Z taibeIi 2 !Wynika, mirmo ~ewidywanej popra.wy stopnia oczyszczania ścieków w la,~h 1980,1990 i 2000 odpowiedlnio o 20%, 100% i 200°/0
w stosuinku do 1976 r., że:
- do czasu mdylkallnej poprawy stanu czystości .lWód powierzchniowych planowanemu wuos1lowi zapotrzebowania na wodę musi towarzyszyć wielokrotnie większe zagospodarowanie zasobów lWOdn.ych;
- poten.cjaJ1na pojemność powierzchniowegO' magazynQWania wód, nawet w przypadiku istotnej poprawy ich czystości, jest d>y:t mała dla zaspokojenia potrzelb w.odnych;8!by im za,tem sprostać dla neutralimcji
ścieków na,leży uakitywnić doda!tilrowe źródła rozcieńczalnika;
- próg biologiczny przepływu nienaruszalnego, niezależnie od ilości
wód, może być osiągnięty już w najhliższej przyszłości (H. Kostrzewa,
1972); seria lat suchych, przy O'becnym stanie zagospodarewania wodnegO', -możespowodOlWać ka1laSltrofaillne zubożenie zasobów dyspozycyjnych
kraju.
AnaTizując prIOIblematykę zagospodarowania zasobów dyspozycy.jnych
na!leży UIW7lględtnić, że:
- zagadnienie czystości.

wód, niezaileżnie od przyjętej koncepcji zagospodarowania zasobów, stanOWi. podstawę do wszelkich poczynań w tym
zakresie;
'-trwałość i lWielkeść zasoIbbw dyspozycyjnych uwarunkowana jest
og6fuym stanem zagospodarowania zasobów wodnych, kt6resą zmien!nf>
w czasie;
- rwielokrotne uży:tlkowanie wody zwiększa zasoby dyspozycyjne,
jednak de pewnej określanej g,r anicy;
- w miarę zagospodarowywania wód podział przepływu na dyspozycyjny i nienaruszaJny nalbiera znaczenia formalnego;
- u2Y'1JlrowaiI1ie zasabaw wodnych w granicach naturalnej ich 00nawialności ma jednoc:ześnde charakter regu'lujący, cO' :zJWi.ększa trtwałość zasobów przerz: łagodzenie zmienności sezonowej, a IW niektórych przypmypadkach melele:tmiej;
- naturalny potencjał wodny, wynikający z różnicy zasilania i strat,
może i powihlen być iW pewnymza:kresie sterowany dla zwiększenia
zasdbbw dyspozycY1jnych; mmlilwość włączenia tego procesu związana
jeSt głównie z wodami podziemnytm.i i ich środowiskiem.
ROLA WÓD PODZIEMNYCH
ZwięlkSze:nie s:topnria dyspozycyjneści zasobów wodnych związane jest
z wyrównaniem ich na,rtu.railnej zmienneści. ZibiornilkO!We zagospodarowanie odpły;wJu caił!lrowitego, gdy obie jego składawe (pro,dzlemna i powierzchniowa) są zespolone w slroncent1'OwaIlym odpływie, bywa niejednokrotnie małoefe!ktyiwln.e. Sterowanie ks7Jtałtowaniem i iWy'korzystywaniem zasobów wodnych wymaga wCzeŚlniejszegedziałania, jeszcze w fa-
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zie formowania składowych. Wynika rtx> z niewiellldej, w stosunku do potrzeb,po:tencjacrnej pojemnościzbiomi:kowej, !WyID.oszącej ok. 8-10 kros
(A. S. KJecz1rowski, 1971). W mniejszych zl€!WIliach zmuSza to nie!kiedy
do -magazyttlowarua całego odipłytwu z wyjątkiem przepłyiwu nienaruszalnego, chociaż racjonalne gospodarowanie wy:magałOiby retencjonoWIaIIlia wyłącznie spłYJWU powierzchniowego (T. Kiciński, 1977).

D1a
~1b
rTTTTT1I1e
~
UllliJ [-:-:':':':':';'12a
...... .
,

1' •••• '.J 2b

...

- .-

3a ----- 3b

.
Fig. 2. Wartoścłi jedn0lS1l1rowe zasob6wwM podziemnych
Unit values of groundwater resourees

<

1 - moduizaiJob6w ~oatacy;JIIlYch wód pod2liemnych w m'$· km": a 100, b ...l~OO, c > 200; :I - moduł ireZeE'W lW'Odnych olmeślony II: rMndcy :In.fLluacj1 efektywnej
ł zars:Uanla pood.rziemnego rzek w m'/24h· km": a 100, b - 10D--{!50; 3 - jeldnOlStki hYdro!CfIllCZllle: a "'- prowincje. b - !regiony
1 - modulus of groundwatter eafe y!leld in m'/24h. km": a - belJOW 100, b - 10D-1200, c - over
200; 2 - modu1us ol waB re&erVes całculate.d by s\lbtlMcl;n:g river underground supply kom
effecbi:ve lInfł1oflratlon, in m'/2łh. km": a - be10w 100, b - 100--250; 3 - hyldirogeologdcal Qlllits:

<

a -

provllnces, b -

reg1ons -

Sposób zagospoda:roiwania msoIb6w wodnych powinien wynikać z analizy Ijgtlliejących na danym dbs:zarze źródeł zaopatrzenia. Zrozumiałe
jest, że tam gdzie diOStępne jE!lSt tylko jedno .ze źródeł '(powiexzchniowe
lub podziemne), -wyłąCZlnie ono będzie przedmiotem zai'l1lteresowani:a. Do..; _
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tyczy to np. regionów południowychnas.zego ikmju I(fig. 2), na których
domilIlują wody powierzchniowe. Na dbsmrach, gdzie istnieją oba źródła.
wylbór powinien zależeć od tego, iktóre z nich lepiej spełnia zadanie.,
i od rachunku ekonomiC12mego. Decyzja może też 'Illw~lędniać oba źródła,
gdyż ich :współistnienie pozwala najefektYIWniej ikształtować zasoby dy'"
spozycyjne.
'
, Zmienność czasowa i przestrzenna składowej powierzchniowej odpły;wu jest Ibw.dzo duża. Wynilk.i. dla zlewni Wisły wykazll.lją. że wsp6ł
czynnilk zmienności miesięcznej aż w 80% zbliżony jest do wielkości
llieokreślonych. Jednocześnie składowa podziemna odpłyiwu w skrajnych
pmypaclkach mieści się iW przelOOia!le od 1 do 12 tego :współczynnika, CD'
świadczy o wysokim stopniu gIWa:rancji (T. Kiciński, 1977). Stopień gwarancji trwałości odpły;wu podziemnego lroreluje z :iJlościowym jego udziałem w stosunku do całości potencjału wodnego. ZasiJlanie podziemne
rzek wynosi średnio ok. 57% dla obszaru PolSki, przy czym 53,90Ju dla
zlewni Wisły i 62,5% dla zJ.ewtni Odry (I. Dynowska, 1972). NaJleży dodać, że okreśJ.eII1ie zasHania wód podziemnych z różnicy opadów, skła
dowej powierzchniowej odpływu, parowania i z uw~lędnieniem nawet
stałego średniego deficytu wilgotności ~Oe'by często prowadzi do zaniże
nia tego parametru (Ho A. iDowning, D.B. Oakes, W. B. WilkitlSQn i in .•
1974~
,
Walorem wód pod~iernnych jako źródła zaopatrzenia jest ich szerokie
ro~estrzenienie i dostępność, zwłaszcza dla średnich i małych użyt
kowników. Zale'ty ujmowania wód podziemnych są jeszcze !bardziej widoczne, jeśli UWZgllędni się faikt, że ich eksploata'cja nie wymaga dodatkowych zabiegów hyrlrotechrucmych, często sprzecznych z interesami
rolnictwa (A. S. Kleczilrowski, 1971): Szczególnie w zlewniach nizinnych~
w których 7JmomiJki :zajmują dużą powierzchnię przy stosU!nkowo niewielkiej poj€lIIl!Ilości, problem ,ten nabiera ostrości. ,
Sterowane uży!tkowanie wód podziemnych w odróżnieniu od użytko
wania żywiołowego na!Wet przy intensYIWnej eksploatacji prowadzi jedynie do modyfiikacji n.altura!lnych zmian retencji, :wpływając równocześnie na stabilność <*ipłyrwu powierzchniowego siecią hydrograficzną
(A. Wieczysty, 1970). Analiza tego zjawiska w obliczeniach regionalnych.
wylkazała, że użytkowanie wód poIdziemnych w granicach naturalnego
zasilania Wlpływać może na regulację odpływu do 70-90% przepływu
średniego (iB.. A. Downing, D. B. O~es, W. B. Wilkinson i in., 1974). Ta
swoista regulacja odpływu zmierza głównie w dwóch kierunkach: 1 -,.modyfikacji zasilania zimowego prnez zmniejszenie gwałtowności odpływu
wiosennego oraz 2 - zniżenia ewapotranspiracji w strefach płytltiego występowania ~iereiadła wód po,dziemn~ Prowadzi to w -efekcie doczę
~iowej ko.ntrdl1 strat riaturallinych .(e'Wapotranspiracja); które do tej po..;.
ry najczęściej pomijane były rw planachmgospddarowania zasobów wO/dnych"a także doograniezenia odpływu jarowego.
,
Eksploatacja wód podziemnych, prowadzona według specjalnych programów, obok wyże'j WS(POmnmnych zailet, poowala w pewnych warunikach
zastąpić 'bradylCyjne metody melioracyjne, prowadzi do modyfika(!ji jakościwM powierzchniowych i :tym samym do polepszenia warunlków
ekologicznych rżek (R.A. Downing, D. iB. Oa!kes,W. B. WHkinson i in.•
1974). Dotychczasowe obserwacje stref inten'Sywnejeksploatacji w6d~-
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ziemnych; W tym również w zasięgu kopalnictwa, nie potwierdzają za,..
strzeżeń o degradacji ku;1 tur rolno-leśnych.
Znaczna trwalłośćzasolbów, rozległość występowania, dobra na ogół
jakość wody oraz duZY udział !Wód strefy podziemnej w naturalnym bilansie wodnym :wymaczają wodom podziemnym wysoką rangę w .zasobach dyspozycyjnych kraju. Wynika to z możliwości wielokierunkowego ich UJŻyt'lrowania i wykorzystyrwanianatuTalnej pojemności strefy
podziemnej i współza:leżności proces6w zasilania ......, drenaż . dJa aktywnego kaztałtowania zasobów. Z analizy warunków hytlrogeologicznych
wynika, że istnieją ibe'Zlpośrednie możliwości zwiększenia zasolbów eksploatacyjnych wód podziemnych. Można je uzyskać w ilości powyżej
6 kIn3/r. (f~g. 2) pmez zagospodarowanie niewielkiej częŚlci strat na parowanie. W rzeczywistości będą one jeszcze rosły w wyniiku zwiększe
nia zasilania strefy saturacji. Modyfikacja krążenia wód na korzyść
pełniejszego sterowania składową podziemną cyklu hydrogeologicznego
stwarZa realną szansę, abok zagospodarowania 'zbiornikowego, na przybliżenie całkow~tych zasobów dysporzycyjnych k.raju do śreldniego wieloletniego odpłyrwu cał!kow'it;ego. Udział zasobów wód podziemnych w tak
ukształtowanych zasobach dyspozycyjnych może Z'b11żać się do wartości
zasobów prognostycznych.

WNIOSKI
1. Pilną potrzebą jest opracowanie aJktualnego, :na'turaJnego bilansu
wodnego .PolSki, który Ibędzie stanowił podstawę bilanśów wodno-gospodarczych.
. ..
.
.
.
.
2. BiJlans wodno~czy może być uznany :za umowny, a nawet
spekulatywny, ponieważ pm;eciwstaWne czynnilri - rosnące potrzeby
wOdne ..i 1lowarzyszące :im zm'iany środOlWiska oraz zalPÓbieganie degradacji w środowiSku - wPływają na jego kształt załe'Mlie od przyjętych założeń.
.
.
.
3. UżY1tkowa, dy'~z~yjna wartość zasobów wodnych.regionu i kraju jest. nie tylko funkCją warutnlków przyrodniczych oraz stanu rozpoznania i stopnia wiarygodności obliczeń, lecz przede 'WSZystkim. ogólnegO'
zagospodarowania WÓdnego.
. .
4. Uży:tlrowanie Oibu s!kłarlowych --: podziemnej i powierzchniowej ~
poWinno :być r07Jl)atrywane elastycznie z uwzględnieniem możliwości
p~eg.rupowań.
.
5. Magazynowanie. odpływu w żbiornikach wodnych powinno być
intensyfikowane przeJcie wszystkim w Po}sce południowej, gdzie wody
pow:ierzchniOlWe są głównym źródłem zaopatrzenia.
6. Wdbec hliskiej juZ perspeiktyrwy zrównania potrzeb wodnych z obecnymi zasobaIni dyspozycyjnymi konieczne jest 1VVieloikierunkowe, sterowane wykorzystanie wód .podziemnych i naturalnej pojem'nośCi strefy
podziemnej dla racjonalnego kształtowania zasobów wodnych.
7. W:i.elok'ierunkowe, sterowane wykorzystanie wód podziemnych ma
na celu zaopatrzenie i w równej mierze wyrównanie zmIenności serzonowej odpływu calkowitego przez zmniejszenie odpływu jałowego oraz
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efektywne zagospodarowanie

części

wód,

mieszczących się

w pozycji

strat na parow8Illie.

8. Zdec~owana pQprawa, la następnie ochrona czystości wód powierzchniowych powinny stanowić najpilniej\sze Iza.danie gospodarki wodnej kraju.
Zakład Hy~ogll i Geol~
1mItytutu GeolOl1JlcrmelflO
;W_awa·, ul. Rakowdedka ł
JNadesłlalJlo dru.a 10 kWietm!la 00'18
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Streszczerue
JIB MHTPEHLrA, BpoBHCJIllB IIA'lHHLCKH

IIPOJi.JlEMATUKA OQEHKH H HCn0JIL30BAHmI nO,lUEMHLIX BO,lI;
B BO,lI;HO-X03.RACTBEHHOM EAJlAHCE
Pe3lOMe
nocrommo B03paCTaIO~ 6oJIbIII8JI DOrpe6BOCTh B BO,ne, DPB DPOrpeclCBpyIO~ yKyl1,memm Ka'IeCTBa DOBepXHOCTBlaIX BOl1" npBBO,lJ;HT K TOMY'. '1TO B BaCTom:n;ee BpeMJI BOl1,H&Ie pecypcLI,
KOTOPWMB pacIIOJIaI'aeT CTpaBa, MOryr OKa3aTChll Bel1,OCTaTO'IBWMB Y'KC B 6]TB'lB'8Anme

10-IS .JIeT.

Oc.aoeBBe DOllBoro CTOKa Be Yl1,OBJIeTBoPBT DOrpe6BOC'I'clI: B BOl1,e B l1,0JDK:H0 DODOmur:n.CJI 3aDa-

caMB 1JO~MBo:ll: 30m.I. 3KCI1Jl}'aTaI(HoBB1lle pe:3ePBLI DOl1,3CMBI>lX BOl1" OD;emmaeMhle BeJDl'IBBo:ll:
CBIdIIle

6

KM3/ro1l., MOryr 6:LlTb DOJIY'leBb1 IJY'IiSM Bcn0m.30BaBBJI Be6om.mo:ll: 'IacI'B Dorep:& Ba

BCITapeBBe. 3T0 D03BOJIHT, Ol1.BOBpeMeBBO C DOJIKblM Bcn0m.30BaBBeM CMKOC'I'clI: B01l.0XpaBB.IIBJII;,

npu6JIB3B'I':&

,lJ;Hcn03BI(HOBmlC pecypcLI crpa.m.l K cpe1l.BCMY' MBorOJICTBeMY DOllBOMY' CTOKY.

,l(OJIJI pecypcoB DOl1,3CMBIdX BOl1, B 3TBX YCJIOBBJIX MOXeT 6h1T:& 6JIB3Ka K BeJIH1IBHe
pecypcOB

IiM:CJI

(80010

npom03m.IX

cpel1.Bero nOl1,3CMBoro CToxa).

BBB:DY $oPMBPOBaBBe BOl1.Bl>lX pecypcoB, CJIeTJ.YeT Pa3pa60TaTh DPUPO,u;m.t:ll: BOl1,H&I:ll:

6aJIaBC IIoJl&IIIJi[. KOTOpLI:il: DOCJIYlI[HT OCBOBO:ll:

1l.JIJI BOl1.B0-X03Jl:il:c'rBeBB& 6aJIaBCOB. IIOCJIel1,BBe

BMelOT YCJIoBBLI:il: xapaxrep; TaB: KaK paCT)'II(lUl D0TPC6BOCTh B BO,ne B COnyTCTBYlOID;He 3TOMY
1IBJIeBIDO B3MCBeBBJI eCTeC'1"BC1IHo:ll: cpe.zn,r, BJllIJIIOT Ba

BCJlI!I'IBBY

6aJIaBca B 3aBBCIIMOCTB OT DPB-

4laKT, 'ITO 3KClIJIYaTaI(HOB4lYBJCInIC:ll: DPUPOl1,B:&lX YCJIO-

BlIT:&lX BCXOl1.Bl>lX 1l.!IlIBItIX. Ol1.BOBpeMeBBO CJICTJ.YeT BMeT:& B BB:DY TOT
Ball (1l.Bcn03BD;BOBBaJl) 'IaCT:& BOl1.Bl>lX pCcypcoB JIBJIJIIlTCJI Be TO.lIbKO

Bd, CTeIIeBB B3Y'1eBBOCTB B l1,OCTOBepBOCTB, a B nepBYlO o'lepe.zn.. BCe06JD;ero 0CB0eBBJI BOl1.BI>IX
6oraTCTB. IIonoMY' 3KCI1Jl}'aTaD;llJl 3anacoB DO,1J;3CMHhIX B DOBepXBOCTB&IX BOl1, l1,OJIJtBa paccMaTPBBaTbCJI ru6KO, C Y'lCTOM BOOMOJtBOC'I'clI: neperpymmpoBKB. HaxoDJIeBBe B01l. B Xpa.B1IJlBIIglX
CJIeTJ.YeT pacmupRTh, oco6eBBo Ba lOre IIoJI&DIB, rl1,e DOBepXHOCTBLle BO.zn,r JIBJIJIIOTCJI rJIa.lllll.lM
BCTO'lBBKOM BOl1,OCBa6ltremuL

Jan MIT.RF,iGA, Bronislaw PAGZYNsKI
SOME PROBLEMS OF GROUNDWATER RESOURCES EVALUATION AND
TBEIB USE UPON ECONOMY-WATER BALANCE BUDGET
Summary
Steady and substantial growth of water needs, accotnpaniled by progressing
degradation of surface water quality, brings up that nowadays water availability
may turn out inSufficient dn 10-15 years. Surface reservOirs develapment regard~
ing to the total runoff itS unable to meet 'w ater requirements and should be
provided with resources from the underground. Some acidiltional safe yield of
groundw'alter, estimated for over 6 km'/a, may be produced by deriving a small
par,t of the evapora1Jion losseS. This will !involve the water avad:lability to be closer
16
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to the average annual total runoff in coordinated operation of surface water
according 'to the State's water program. Groundwater resoUTI!es, under these conditions, may match prognostic groundwater resources (evaluated at Bo% level of
average annual groundwater runoff).
Taking into account water resources planning and management it is important
and crueial to work up aCtual water balance for Poland that will proVide basis
for eoonomy-water balance 'budget. The latest is arbitrary in character for increasing water demands accompanied by changes of environment results on the
balance sheet exactly to given assUmptions. It should also be nOlted that water
availability is not only the func'tion of environmental impacts and degree of data.
reliability but ail; first of general water resources management. This proves sound
for the 'c onjunctive use of 'surface and groundwater resources, which elements.
should be treated flexibly 'With consideration of their 'substituting..
Runoff S/torage in surfa·ce reservoirs shoul~ be augmented in southern Poland .
where main sources of wat.er supply are 'connected with surface water.
Translated by Jan Mitrt:ya

