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1. Wstęp 
Niniejsze opracowanie wykonano w „Pectore-Eco” Sp. z o.o., w okresie od maja do 

sierpnia 2012 roku. Podstawą prowadzonych prac była umowa zawarta pomiędzy 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Zamawiający) oraz „Pectore-Eco” 

Sp. z o.o. w Gliwicach (Wykonawca). Zadanie badawcze zrealizowano w oparciu o prace 

kameralne, przy wykorzystaniu dostępnych danych i materiałów archiwalnych. Merytoryczną 

podstawę opracowania stanowiły bazy danych dotyczące wód podziemnych pozyskane od 

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, sieć 

obserwacyjno-badawcza wód podziemnych (SOBWP – monitoring operacyjny), Trójmiejska 

Sieć Obserwacyjna (TSO), monitoring wód podziemnych Parku Narodowego Borów 

Tucholskich (PNBT), Mapa hydrogeologiczna polski (MhP w skali 1:50 000). Informacje i 

bazy przekazane przez zamawiającego oraz inne opracowania. Zawarte w bazach danych 

informacje dotyczące sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz inne bazy i 

materiały zostały uzupełnione i zaktualizowane. Zadanie wykonano z wykorzystaniem 

oprogramowania GIS oraz programów statystycznych miedzy innymi pakiet programów MS 

Office.  

 

2. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania było uszczegółowienie tendencji zmian położenia zwierciadła 

wód podziemnych, ocena zagrożeń dla zasobów wód podziemnych wynikających ze zmian 

hydrodynamicznych, klimatycznych i antropogenicznych oraz aktualizacja identyfikacji 

oddziaływań wywołanych ww. zmianami na ekosystemy lądowe zależne od wód 

podziemnych. 

Podstawą opracowania były wody wgłębne i płytkie wody gruntowe obserwowane w 

ramach ilościowych monitoringów wód podziemnych. Stan jakościowy wód podziemnych nie 

był przedmiotem niniejszej pracy. W ramach zadania wykonano: 

1. Aktualizację bazy danych punktów monitoringu wód podziemnych – sieci obserwacyjno-

badawczej wód podziemnych oraz „Sieci Trójmiejskiej” i monitoringu wód podziemnych 

prowadzonego przez Park Narodowy Bory Tucholskie, aktualizacja obejmowała m. in.: 

a) ogólne informacje geologiczne i hydrogeologiczne o punktach pomiarowych, 
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b) informacje o położeniu punktu w zlewni, jednostce administracyjnej i geograficznej, 

regionie wodnym, rejonie wodno-gospodarczym, zlewniach bilansowych, JCWPd, 

GZWP i innych, 

c) podstawowe dane techniczne o punkcie, w tym określenie rodzaju monitoringu wód 

podziemnych, jakiemu dany punk podlega, 

d) stany charakterystyczne położenia zwierciadła wód podziemnych z wielolecia, 

e) typy wahań zwierciadła wód podziemnych, zakres i tendencje ich zmian, 

f) inne cechy charakterystyczne obszaru reprezentowanego przez punkt pomiarowy 

(piętro/poziom wodonośny, leje depresji, zasięg w obrębie GZWP, strefy 

hydrodynamicznej, obszaru płytkiego występowania wód podziemnych, ekosystemów 

zależnych od wód obszarów chronionych, w tym położenie względem stref 

ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych GZWP). 

Opracowana baza danych podzielona została na trzy zbiory w celu zapewnienia 

ciągłości danych z poszczególnych sieci obserwacyjnych wód podziemnych. Oddzielnie 

zgromadzono dane dla sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych (SOBWP) 

prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (zał. 

tab. 1a, GIS), dla „Sieci Trójmiejskiej” (TSO), znajdującej się w dyspozycji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (zał. tab. 2a, GIS) oraz monitoringu wód 

podziemnych prowadzonego przez Park Narodowy Bory Tucholskie (PNBT) (zał. tab.3a, 

GIS). 

Jednocześnie, w celu spełnienia warunków zamówienia w poszczególnych bazach 

(baza GIS, zał. tab. 1a, 2a, 3a) wypełniono atrybuty umożliwiające podzielenie punktów 

monitoringu na wody wgłębne i płytkie wody gruntowe. Podziału takiego dokonano przy 

analizie stanów charakterystycznych (zał. tab. 1b, 2b, 3b).  

Opracowane warstwy wraz z opisującymi je atrybutami zgromadzono w formacie 

ESRI Shapefiles oraz w formie zestawień tabelarycznych. Stany charakterystyczne 

zwierciadła wód podziemnych zostały opracowane przy pomocy narzędzi statystycznych na 

podstawie danych pomiarowych z przedmiotowego wielolecia. Wahania i tendencje zmian 

wraz z zakresem zilustrowano na wykresach (załączniki graficzne). 

2. Przeprowadzono aktualizację identyfikacji zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych oraz czynników antropogenicznych z wielolecia 1991-2011 w 

reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 
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państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) z uwzględnieniem pozostałych 

monitoringów regionalnych (TSO) i lokalnych (PNBT). 

3. Zaprezentowano typowe wahania i tendencje zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych w odniesieniu do poziomów wodonośnych w jednostkach 

hydrogeologicznych, JCWPd i regionach wodno-gospodarczych oraz w zlewniach 

bilansowych z uwzględnieniem istniejących warunków geologicznych i klimatycznych 

oraz czynników antropogenicznych. 

4. Wykonano identyfikację wpływu oddziaływania zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na stan 

wód oraz ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, ze wskazaniem obszarów i 

poziomów wodonośnych podatnych na zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych. 

5. Przeprowadzono charakterystykę scenariuszy zmian klimatu Polski w odniesieniu do 

regionu wodnego. 

6. Wykonano prognozę zmian zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym z 

uwzględnieniem scenariuszy zmian klimatu wskazanych dla Polski. 

7. Określono wpływ oddziaływania prognozowanych zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan wód oraz 

ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych. 

8. Wskazano ogólną tendencję zmian zasobów wód podziemnych oraz wynikające z nich 

zagrożenia. 

 

Prace prowadzono w oparciu o informacje opisowe i przestrzenne przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego oraz pozyskane we własnym zakresie, między innymi: 

granicę regionu wodnego Dolnej Wisły, granice jednostek bilansowych RZGW w Gdańsku, 

Komputerową Mapę Podziału Hydrograficznego Polski, obszary prawnie chronione, parki 

narodowe i krajobrazowe (w tym obszary wyznaczone w ramach Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000), granice JCWPd i GZWP, obszary ekosystemów lądowych 

zależnych od wód podziemnych, Projekt KLIMAT i inne. 

Lokalizację punktów obserwacyjnych oraz dane pomiarowe zwierciadła wód 

podziemnych pozyskano we własnym zakresie od podmiotów prowadzących przedmiotowe 

monitoringi. Dane dla punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych pozyskano 

z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w 
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Warszawie (Centralne Archiwum Geologiczne), pomiary Trójmiejskiej Sieci Obserwacyjnej i 

monitoringu Parku Narodowego Borów Tucholskich otrzymano od Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Parku Narodowego Bory Tucholskie, dane 

źródłowe załączono do opracowania. 

W wyniku analizy pozyskanych materiałów wytypowano obszary podatne na zamiany 

położenia zwierciadła wód podziemnych oraz przedstawiono ich zasięgi na mapach 

tematycznych (strefy obniżonego zwierciadła wód podziemnych). Oraz opisano zmienność 

położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym Dolej Wisły, jednostkach 

bilansowych oraz w odniesieniu do ekosystemów zależnych od wód podziemnych wraz z 

wnioskami i prognozami. 

 

3. Podstawowe określenia i definicje 
W rozdziale tym podano wyjaśnienia terminów i definicje z dziedziny hydrogeologii, 

którymi autorzy posługiwali się w tekście. 

Definicje używanych w tekście terminów przygotowano na podstawie Słownika 

hydrogeologicznego (Dowgiałło i in. red., 2002), Instrukcji udostępniania, weryfikacji, 

aktualizacji i rozwoju Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Instrukcji 

opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 1996.  

Państw. Inst. Geol. Warszawa 1:50 000, 1996. Pol. Geol. Inst. Warszawa, oraz innych 

opracowań i rozporządzeń.  

 

Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych różnica pomiędzy najwyższym i najniższym 

stanem zwierciadła wód podziemnych w określonym czasie np. sezon, rok, wielolecie. 

Najwyższe wartości osiąga zazwyczaj w obszarach wododziałowych najniższe w obrębie 

dolin rzecznych. 

 

Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2011 r.) – 

porównanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ze stanem ich 

zagospodarowania, dokonywane w celu wskazania istniejących w obszarze bilansowym albo 

w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych. 
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Ewapotranspiracja proces ulatniania się wody do atmosfery poprzez (łącznie) parowanie 

terenowe (ewaporacja), transpirację roślin i sublimację. 

 

Główny użytkowy poziom wodonośny – GUPW (według Mapy hydrogeologicznej Polski w 

skali 1:50 000) – pierwszy od powierzchni terenu poziom użytkowy, stanowiący podstawowe 

źródło zaopatrzenia w wodę, o dominującym zasięgu i zasobności w obszarze wydzielonej 

jednostki hydrogeologicznej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. 

 

Główny zbiornik wód podziemnych – GZWP (Dowgiałło i in. red., 2002) – zbiornik 

wydzielony ze względu na szczególne znaczenie regionalne dla obecnego i 

perspektywicznego zaopatrzenia ludności w wodę, spełniający określone kryteria ilościowe i 

jakościowe podstawowe: wydajność potencjalna otworu studziennego powyżej 70m3/h, 

wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność powyżej 10 m2/h, a woda nadaje się do 

zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu, przy 

pomocy stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii. W obszarach 

deficytowych kryteria ilościowe mogą być znacznie niższe, lecz wyróżniające zbiornik o 

znaczeniu praktycznym na tle ogólnie mniej korzystnych warunków hydrogeologicznych. 

 

Infiltracja wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników 

powierzchniowych oraz z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do strefy aeracji, a 

następnie (po oddaniu części tych wód do atmosfery - ewapotranspiracja) przesączanie do 

strefy saturacji. 

 

Infiltracja efektywna opadów atmosferycznych (IE) – infiltracja opadów docierająca do 

strefy saturacji wód podziemnych, tworząca zasoby odnawialne poziomów wodonośnych, w 

tym użytkowych poziomów wodonośnych, stanowiąca część przychodową bilansu 

hydrogeologicznego oraz bilansu wodnogospodarczego obszarów i jednostek bilansowych. W 

dynamicznym bilansie wodnogospodarczym, z uwzględnieniem wpływu poboru wód 

podziemnych na przepływy rzeczne, infiltracja efektywna opadów do użytkowych warstw 

wodonośnych jest wyrażana wieloletnim ciągiem wartości IECI(t) średnich okresowych 

(najczęściej w miesięcznych przedziałach czasowych), charakteryzujących w sposób 

jednorodny (uśredniony) obszary zasilania wód podziemnych zlewni zamkniętej przekrojem 
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bilansowym. Ciąg ten tworzą średnie przesuwane wartości infiltracji IECI, określone dla 

poprzedzającego dany okres t przedziału czasu równego inercji CI systemu wodonośnego. 

 

Jednolita część wód podziemnych JCWPd (wg RDW, rozszerzone) – oznacza określoną 

objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych. Wydzielana jest jako zbiorowisko wód podziemnych, występujących w 

warstwie lub warstwach wodonośnych, stanowiących lub mogących stanowić źródło wody do 

spożycia znaczące w zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu 

wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Wyznaczenie i monitorowanie jednolitych 

części wód podziemnych ma zapewnić możliwość utrzymania lub osiągnięcia – w 

określonym czasie i zakresie – dobrego stanu wód podziemnych, lub ustalenia mniej 

wymagających celów dla stanu wód podziemnych, w przypadku gdy osiągnięcie stanu 

dobrego jest społecznie, technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

 

Jednostka bilansowa – część obszaru bilansowego, wydzielona ze względu na podobieństwo 

parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. 

 

Monitoring wód podziemnych kontrolno-decyzyjny system oceny dynamiki przemian w 

wodach podziemnych. Polega na prowadzeniu w wybranych charakterystycznych punktach 

(stacjach, posterunkach, punktach obserwacyjnych) powtarzalnych pomiarów i badań stanu 

zwierciadła wód podziemnych oraz ich jakości, a także interpretacji wyników tych badań w 

aspekcie ochrony środowiska wodnego. Celem monitorowania wód podziemnych jest 

wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu 

czynników antropogenicznych na wody podziemne. Monitoring wód podziemnych jest 

prowadzony w sieciach krajowej, regionalnej i lokalnej. Sieć krajową tworzą wybrane, 

reprezentatywne punkty (stanowiska) obserwacyjne. Głównym zadaniem monitoringu 

regionalnego jest rozpoznanie i stała kontrola jakości wód w zbiornikach o znaczeniu 

regionalnym, w tym GZWP. Zadaniem monitoringu lokalnego jest rozpoznanie i śledzenie 

wpływu (stwierdzonych i potencjalnych) ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych. 

Dla ujęć wód podziemnych ma znaczenie osłonowe. 
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Obieg wody podziemnej przepływ wody w obrębie struktury hydrogeologicznej od miejsca 

zasilania, infiltracji, przez strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca 

drenażu: wypływu, odbioru wody lub parowania. 

 

Obszar bilansowy (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r.) – jednostka hydrogeologiczna, 

wytypowana w celu ustalenia zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych wraz z oceną stopnia ich zagospodarowania, wydzielona ze względu na 

podobieństwo parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. 

 

Pierwszy poziom wodonośny – PPW (według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali  

1:50 000) – pierwsza od powierzchni warstwa wodonośna lub zespół warstw wodonośnych, 

wykazujących wzajemną dobrą łączność hydrauliczną. W schematyzacji warunków 

hydrogeologicznych, dokonywanej na potrzeby Mapy hydrogeologicznej Polski w skali  

1:50 000, ogólnie przyjmuje się, że warstwa lub zespół warstw wodonośnych, wchodzących 

w skład pierwszego poziomu wodonośnego, posiada średnią wodoprzepuszczalność  

k ≥ 3 m/d, łączną miąższość M ≥ 2m (przy średnim stanie retencji), ciągłość występowania na 

obszarze A ≥ 2 km2. 

Wymienione kryteria powinny być spełnione na przeważającej części wydzielonej jednostki 

warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego; oznacza to, że w jej obrębie 

mogą lokalnie występować strefy nie spełniające tych kryteriów. W rozległych obszarach 

występowania płytkich wód podziemnych w warstwach nie spełniających tych kryteriów, 

wyróżnia się pierwszy poziom wodonośny o znacznie zróżnicowanych warunkach 

hydrogeologicznych, gdy stanowi on ważne i powszechnie wykorzystywane źródło 

zaopatrzenia ludności w wodę, pozostaje w związku hydraulicznym z wodami 

powierzchniowymi i kształtuje stan ekosystemów zależnych od wód podziemnych, a jego 

zawodnienie ma charakter stały (choć może być ono sezonowo i rocznie zmienne). 

 

Piezometr urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór, służące do 

pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej.  

 

Rejon wodnogospodarczy wód podziemnych (Herbich i in., 2007) – jest to jednostka 

bilansowa, obejmująca układ krążenia wód podziemnych w rozpoznanej strukturze 
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hydrogeologicznej, ze zidentyfikowanymi pod względem położenia i wydatku strefami 

drenażu wód podziemnych (odpływ podziemny do rzek, pobór przez ujęcia, odwodnienia 

górnicze), monitorowanych zmianach stanu retencji wód podziemnych i zdefiniowanych 

hydrodynamicznie granicach  (wododziały podziemne, strefy kontaktu hydraulicznego z 

wodami powierzchniowymi, strefy nieprzepuszczalne), zasięgu wyznaczonym optymalnie dla 

przeprowadzenia bilansu wodnogospodarczego w celu ustalenia warunków korzystania z 

wód, z uwzględnieniem komunalnych i gospodarczych potrzeb wodnych oraz wpływu 

zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe i ekosystemy lądowe zależne 

od wód podziemnych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Retencja podziemna, retencja gruntowa - zmienna w czasie ilość wody, zgromadzonej w 

środowisku podziemnym. Zmiany retencji podziemnej wpływają na zmiany stanów 

zwierciadła wód podziemnych, którego podniesienie oznacza przyrost, a obniżenie - 

zmniejszenie retencji. Wielkość retencji podziemnej jest zależna od wysokości opadów 

atmosferycznych oraz odpływu i parowania. W latach mokrych wielkość zasilania przeważa 

nad stratami (odpływ i parowanie) i następuje przyrost retencji podziemnej, w latach suchych 

sytuacja jest odwrotna. 

 

Reżim hydrogeologiczny, warunki hydrogeologiczne zespół cech, charakteryzujących wody 

podziemne i środowisko ich występowania. Rok hydrologiczny - okres roczny liczony od  

1-go listopada do 31-go października ze względu na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. 

Rok hydrologiczny dzielony jest na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od 1 V 

do 31 X. W niektórych krajach (np. USA) liczony jest od 1-go października do 30-go 

września 

 

Stan zwierciadła wód podziemnych położenie zwierciadła wód podziemnych w stosunku do 

określonego poziomu odniesienia. 

 

Stan wód podziemnych (wg RDW) – ogólne określenie stanu jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd), wyznaczonego przez stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. 

Dobry stan wód podziemnych oznacza taki stan osiągnięty przez JCWPd, w którym zarówno 

stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. W zakresie 
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ilościowym oznacza to, że dostępne zasoby wodne JCWPd przekraczają długoterminową 

średnioroczną wielkość poboru. W zakresie chemicznym oznacza to, że stężenia 

zanieczyszczeń nie przekraczają standardów jakości, zgodnych z odpowiednimi przepisami 

Wspólnoty Europejskiej, nie wykazują dopływu naturalnych wód słonych lub wód z 

wysokimi zawartościami wcześniej niewymienionych składników. W procedurze 

przeprowadzania oceny ilościowego stanu wód podziemnych, jednostką wyznaczoną do 

bilansowania zasobów i poboru wód podziemnych jest jednolita część wód podziemnych. 

 

Stan ilościowy (wg RDW) jest określeniem stopnia, w jakim pobór wody ma bezpośrednio i 

pośrednio wpływ na jednolitą część wód podziemnych. Dobry stan ilościowy JCWPd oznacza 

taki stan, gdy położenie zwierciadła wód podziemnych kształtowane jest w warunkach 

nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych przez pobór 

wód z danej jednolitej części wód podziemnych (w wartościach zasobów i poborów 

średniorocznych – długoterminowych), co oznacza, że położenie zwierciadła wód 

podziemnych nie podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby spowodować: 

– niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe związane z wodami 

podziemnymi, 

– znaczne szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio uzależnionych od części wód 

podziemnych, 

– trwałe zmiany kierunku przepływu wód podziemnych i związany z tymi zmianami napływ 

wód słonych lub innych (ingresje wód morskich, ascenzje wód zasolonych lub innych 

mogących wpłynąć na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych). 

 

Strefa aeracji - strefa między powierzchnią ziemi a swobodnym zwierciadłem wód 

podziemnych. W strefie aeracji pustki skalne wypełnia powietrze i woda występująca w 

postaci pary wodnej, wody związanej (woda higroskopijna, woda błonkowata), wody 

kapilarnej oraz wolnej wody zawieszonej i wsiąkowej. Patrz: Systematyka wód podziemnych, 

Strefa saturacji. 

 

Strefa (obszar) drenażu - obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają 

wody podziemne z utworów wodonośnych: doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, 
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zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelinione strefy dyslokacyjne, a także obszary 

sztucznego drenażu np. kopalnie, ujęcia wód podziemnych. 

 

Strefa przepływu (tranzytu) wód podziemnych - obszar w obrębie struktury 

hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. 

 

Strefa saturacji - strefa występowania skał, w których wolne przestrzenie (pory, szczeliny, 

próżnie krasowe) wypełnione są całkowicie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (zwierciadło 

wód podziemnych) graniczy ze strefą aeracji. 

 

Strefa wahań zwierciadła wody - strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta 

pomiędzy najwyższym i najniższym położeniem zwierciadła wody (wahania zwierciadła wód 

podziemnych). Głębokość tej strefy zmienia się wraz ze zmianami klimatycznymi w czasie 

geologicznym. 

 

Strefa (obszar) zasilania wód podziemnych, strefa infiltracji - obszar, na którym opady 

atmosferyczne lub wody powierzchniowe (także sztucznie magazynowane) przenikają 

bezpośrednio lub pośrednio (poprzez utwory przykrywające) do poziomu wodonośnego i w 

którym linie prądu skierowane są ku głębszym partiom warstwy. 

 

System krążenia wód podziemnych - przestrzenny układ strumieni wód podziemnych w 

obrębie jednostki lub regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle 

zdefiniowanymi przestrzennie i hydrodynamicznie granicami, opisany siatką 

hydrodynamiczną, formą i parametrami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i 

rozdzielających warstw półprzepuszczalnych. Otoczeniem dla systemu krążenia wód 

podziemnych może być system hydrologiczny (system krążenia wód powierzchniowych). 

 

Użytkowy poziom wodonośny – UPW (według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali  

1:50 000) – warstwa lub zespół warstw wodonośnych, wykazujących dobrą łączność 

hydrauliczną, o parametrach ilości i jakości wód kwalifikujących do eksploatacji komunalnej: 

miąższość utworów wodonośnych ponad 5 m, wodoprzewodność ponad 50 m2/d, wydajność 

potencjalna studni ponad 5m3/h; w Karpatach i Sudetach parametry te mogą być odpowiednio 
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niższe: miąższość ponad 2 m, wodoprzewodność ponad 25m2/d, wydajność potencjalna studni 

ponad 2m3/h. Jakość wód poziomu użytkowego umożliwia ich wykorzystanie do zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia z zastosowaniem uzdatniania powszechnie stosowanego w 

technice komunalnej. 

 

Wahania zwierciadła wód podziemnych - zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w 

czasie na skutek czynników naturalnych i sztucznych, w tym głównie zmiennego natężenia 

infiltracji opadów, ewapotranspiracji, drenażu naturalnego i sztucznego, zmian ciśnienia 

atmosferycznego. Wielkość zmian (amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych) zależna 

od wymienionych czynników, a także od wykształcenia litologicznego i pojemności wodnej 

środowiska hydrogeologicznego odnoszona jest najczęściej do okresów: sezonu, roku lub 

wielolecia. 

 

Wody wgłębne, wody podziemne naporowe, napięte - wody podziemne przykryte utworami 

słaboprzepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi, pozostające pod ciśnieniem 

hydrostatycznym sięgającym ponad strop poziomu wodonośnego. Ciśnienie to wywiera na 

spąg warstwy przykrywającej napór hydrostatyczny, parcie, zależne od wysokości ciśnienia. 

W przypadku, gdy wskutek ciśnienia następuje lub nastąpić może wypływ powyżej 

powierzchni mówi się o wodzie artezyjskiej jeśli ciśnienie nie sięga ponad powierzchnię o 

wodzie subartezyjskiej. Zasilanie odbywa się na drodze infiltracji opadów atmosferycznych w 

obszarach wychodni wodonośców oraz poprzez przesiąkanie i kontakty hydrauliczne z innym 

zbiorowiskiem wód podziemnych. Wpływ czynników i procesów egzogenicznych na reżim 

hydrogeologiczny w. p. n. jest ograniczony. Wahania zwierciadła wody, odpływ podziemny, 

temperatura, skład chemiczny nie wykazują skokowych zmian. 

 

Wody gruntowe, wody podziemne swobodne - wody podziemne ograniczone od góry (strop) 

swobodnym zwierciadłem i strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem 

słaboprzepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym. Podlegają zmianom termicznym, zmianom 

składu chemicznego, wahaniom zwierciadła wód podziemnych. Wraz z głębokością wpływ 

czynników atmosferycznych słabnie. 
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Zasoby dyspozycyjne (ZD) (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.08.1994 r. oraz z dni 3.10.2005 r., 

obowiązujące do 31.12.2011 r.) – rozumie się przez to ilość wód podziemnych możliwą do 

pobrania z obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiska i hydrogeologicznych, 

bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych 

ujmowania wód. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustala się w przypadku: 

– określania stopnia zagospodarowania zasobów wodnych i stanu dostępnych rezerw 

zasobowych w regionie wodnym, zlewni lub innym obszarze bilansowym; 

– rozpoznawania terenów perspektywicznych do budowy ujęć wód podziemnych; 

– bilansowania i weryfikacji zasobów eksploatacyjnych w rejonach o intensywnym, 

skupionym poborze wód podziemnych; 

– wykonywania bilansu wodnogospodarczego w celu ustalenia warunków korzystania 

z wód regionu wodnego lub zlewni. 

Za zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r., 

obowiązujące od 1.01.2012 r.) uznaje się, z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, 

wód leczniczych i termalnych, zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, 

stanowiące średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania określonego obszaru 

bilansowego, pomniejszone o średnią z wielolecia wielkość przepływu wód, tak aby nie 

dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód powierzchniowych związanych z wodami 

podziemnymi i do powstania znaczących szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód 

podziemnych. 

Zasoby dyspozycyjne należy określić z zachowaniem warunku niepogarszania stanu 

chemicznego wód podziemnych, ustalone z uwzględnieniem istniejącego w obszarze 

przestrzennego zróżnicowania warunków zasilania, występowania, parametrów 

hydrogeologicznych i kontaktów hydraulicznych poziomów wodonośnych, przestrzennego 

rozkładu środowiskowych i hydrogeologicznych ograniczeń dla stopnia zagospodarowania 

zasobów oraz przestrzennego rozkładu istniejącego użytkowania wód podziemnych, 

wyznaczonymi bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-

ekonomicznych ujmowania wód. 

 

Zwierciadło wód podziemnych - powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji. 

Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny itp. i przenosi 

ciśnienie hydrostatyczne. Jeżeli z. w. p. pozostaje w spoczynku, a jedyną działającą siłą jest 
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siła ciężkości, wówczas jest ono poziome. Gdy woda podziemna porusza się, wówczas oprócz 

siły ciężkości działają na nią siły oporu przeciwne skierowane do kierunku jej ruchu i 

wówczas jest nachylone i ułożone prostopadle do wypadkowej obu sił. Zazwyczaj przez 

zwierciadło wód podziemnych rozumiemy zwierciadło swobodne, tzn. takie, które nie jest 

ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i pozostaje pod ciśnieniem atmosferycznym. 

Jest ono na ogół współkształtne z powierzchnią terenu, tzn., że w pewnym przybliżeniu 

naśladuje jego kształt i ustala się w otworze wiertniczym na głębokości, na której zostało 

nawiercone. Gdy zwierciadło wód podziemnych jest ograniczone od góry warstwą 

nieprzepuszczalną i znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, nosi nazwę 

zwierciadła naporowego (napiętego) artezyjskiego, jeśli w otworze wiertniczym stabilizuje się 

powyżej lokalnej powierzchni terenu lub subartezyjskiego, jeżeli ustala się poniżej tej 

powierzchni (zwierciadło ustalone). 

Powierzchnia, którą wyznacza wysokość ciśnienia piezometrycznego wody naporowej 

nazywa się zwierciadłem (poziomem, powierzchnią) piezometrycznym. Zwierciadło wód 

podziemnych ustalone w wyniku naturalnego ciśnienia hydrostatycznego zwie się 

zwierciadłem statycznym, natomiast gdy jest obniżone wskutek pompowania wody lub 

podniesione wskutek jej wprowadzenia do utworów wodonośnych, nosi nazwę zwierciadła 

dynamicznego. 

 

Zwierciadło napięte (naporowe) - zwierciadło wody, którego położenie i kształt wymuszone 

są spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do warstwy wodonośnej o 

zwierciadle napiętym. 

 

Zwierciadło piezometryczne, powierzchnia piezometryczna - powierzchnia przedstawiająca 

rozkład wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Zwierciadło 

piezometryczne przedstawiane jest w postaci mapy hydroizohips, wykonywanej metodą 

interpolacji punktowych, równoczasowych pomiarów poziomów piezometrycznych w 

piezometrach lub w innych otworach obserwacyjnych.  

 

Zwierciadło swobodne, powierzchnia swobodna - powierzchnia fikcyjna, oddzielająca strefę 

wód gruntowych od wstęgi wód kapilarnych (strefy wzniosu kapilarnego). W punktach 

położonych na tej powierzchni, ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, stąd w studni 
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lub w piezometrze poziom wody ustala się dokładnie na wysokości zwierciadła swobodnego. 

Powierzchnię zwierciadła swobodnego przedstawia się w postaci mapy hydroizohips, 

wykonanej metodą interpolacji pomiarów punktowych równoczasowych. 

 

Zwierciadło wody nawiercone - określenie techniczne na miejsce w otworze 

hydrogeologicznym, w którym natrafiono na wodę podziemną. W obrębie wód podziemnych 

naporowych jest to strop poziomu wodonośnego (spąg poziomu napinającego). Z. w. n. w 

wodach podziemnych swobodnych zwykle nie wznosi się, w wodach podziemnych 

naporowych podnosi się do poziomu zwanego zwierciadłem wody ustalonym, lub poziomem 

piezometrycznym 

 

4. Charakterystyka przyrodnicza 
 

4.1. Sieć hydrograficzna 
 Region wodny Dolnej Wisły zajmuje powierzchnię 34 664 km2 w północnej części 

Polski, w granicach województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-

pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do ważniejszych rzek regionu należy Wisła 

i jej większe dopływy (Drwęca, Osa, Brda, Wda, Motława, Wierzyca) oraz rzeki przymorza 

(Słupia, Łupawa, Łeba) i zlewni Zalewu Wiślanego (Pasłęka). Poza Wisłą, zlewnie rzek 

rejonu różnią się pod względem odpływów jednostkowych. Górne części zlewni rzek Brdy, 

Słupi, Wierzycy, Brdy i innych na terenach wysoczyznowych charakteryzują się wartościami 

odpływów jednostkowych rzędu 6-8 a nawet powyżej 10 l/s*km2, natomiast zlewnie rzek na 

terenach dolinnych na Żuławach Wiślanych wartościami o połowę niższymi (Paczyński, 

Sadurski red., 2007). Udział wód podziemnych w zasilaniu rzek oscyluje między 40 a 75% 

odpływu całkowitego (Kordalski, Lidzbarski, 2005). W regionie licznie występują jeziora 

rynnowe i rynnowo-wytopiskowe, do największych należą: Jeziorak, Wdzydzkie, 

Żarnowieckie, Charzykowskie, Narie, Drwęckie, Dzierzgoń, Raduńskie Dolne, Raduńskie 

Górne, Jasień i inne, czy jeziora przybrzeżne Łebsko i Gardno oraz deltowe Druzno. 
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4.2. Klimat 
Klimat regionu wodnego Dolnej Wisły ma charakter przejściowy pomiędzy morskim a 

kontynentalnym. Region leży w obrębie kilku regionów klimatycznych Polski: Dolnej Wisły, 

Wschodniopomorskiego, Chemińsko-Toruńskiego, Północnomazurskiego, Zachodnio-

mazurskiego, Wschodnionadmorskiego oraz niewielkim fragmencie Środkowonadmorskiego 

(Woś, 1999).  

Region Dolnej Wisły wykazuje znaczne odrębności w zakresie stosunków 

klimatycznych w porównaniu z terenami leżącymi na zachód i na wschód od niego. Obejmuje 

on obszar Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego, wschodnią część Pobrzeża Kaszubskiego 

oraz tereny położone na wschód i zachód od Wisły na jej odcinku od Grudziądza po Gniew. 

Specyfiką pogody w tym regionie są względnie częste dni z pogodą chłodną z dużym 

zachmurzeniem bez opadu. W porównaniu z innymi regionami znaczną frekwencją odznacza 

się również pogoda przymrozkową bardzo chłodna z dużym zachmurzeniem bez opadu. 

Mniej liczne są natomiast dni przymrozkowe umiarkowanie zimne i zarazem pogodne bez 

opadu.  

Region Wschodniopomorski obejmuje najwyżej wyniesioną, wschodnią część 

Pojezierza Pomorskiego, głównie obszar Pojezierza Kaszubskiego. Wyróżnia się on 

największą w Polsce liczbą dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną z dużym 

zachmurzeniem. Względnie często pojawiają się dni przymrozkowe bardzo chłodne z 

opadem. Mniej w porównaniu do innych regionów jest dni bardzo ciepłych z opadem, a 

szczególnie mało jest dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, z opadem.  

Region Chełmińsko-Toruński obejmuje głównie Kotlinę Toruńską i część Pojezierza 

Chełmińskiego. Na tle innych regionów wyróżnia się częstszym występowaniem dni z 

pogodą bardzo ciepłą z dużym zachmurzeniem, oraz w miarę często pojawiają się dni 

przymrozkowe bardzo chłodne, z dużym zachmurzeniem, bez opadów.   

Region Północnomazurski obejmuje NE fragment regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Bardzo rzadko zdarza się w nim pogoda przymrozkowa bardzo chłodna i jednocześnie 

słoneczna, a także względnie liczne są dni z pogodą umiarkowanie mroźną i jednocześnie 

pochmurną, oraz z pogodą umiarkowanie mroźną bez opadu. Nieliczne są również dni 

umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem i opadem.  

Region Zachodniomazurski obejmuje zachodnią część Pojezierza Mazurskiego. 

Względnie często pojawiają się w nim dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem i 
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opadem. Również dość liczne, w porównaniu do innych regionów, są dni z pogodą 

przymrozkową bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem, dni przymrozkowe bardzo chłodne z 

opadem oraz dni umiarkowanie mroźne pochmurne bez opadu.  

Region Wschodnionadmorski obejmuje swym zasięgiem wschodni odcinek Pobrzeża 

Słowińskiego i część Pobrzeża Kaszubskiego. W regionie tym występują często dni z pogodą 

chłodną, z dużym zachmurzeniem lub z opadem. Względnie rzadko pojawiają się dni z 

pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną bez opadu z zachmurzeniem umiarkowanym lub 

dużym.  

Region Środkowonadmorski obejmuje środkową część Pobrzeża Słowińskiego. Na tle 

innych regionów wyróżnia się występowaniem względnie największej liczby dni z pogodą 

umiarkowanie ciepłą, pochmurnych i z opadem. Mało jest w nim dni bardzo ciepłych i 

jednocześnie słonecznych, bez opadu. Najrzadziej natomiast występują typy pogody 

przymrozkowej oraz mroźnej.   

 W regionie wodnym Dolnej Wisły dominują wiatry wiejące z SW i W. Średnia 

prędkość wiatru w roku kształtuje się w wysokości 3,5-4 m/s. Spośród wszystkich 

występujących regionów klimatycznych najbardziej wietrznym jest region klimatyczny 

Dolnej Wisły. Średnia roczna temperatura powietrza zmienia się od 7 oC we wschodniej 

części RW do ponad 8 oC w jego południowej części (ryc. 1), a średnie temperatury w 

wybranych miesiącach w latach 1951-80 przedstawiają się następująco: stycznia -1- -4 oC, 

kwietnia 5-7 oC, lipca 17-18 oC, października 8-9 oC. Do ważnych wskaźników opisujących 

stosunki termiczne danego obszaru należy roczna amplituda temperatury powietrza (obliczana 

jako różnica między temperaturą średnią miesiąca najcieplejszego i najzimniejszego w roku). 

Na obszarze RW Dolnej Wisły jej wartość zmienia się od 18 oC w strefie nadmorskiej do  

21 oC w SE części regionu.  
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Ryc. 1. Średnia temperatura roczna w °C w latach 1971-2000 (Lorenc H., 2005) 

 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych zmienia się od poniżej 550 mm w 

południowej części RW do ponad 700 mm w jego NW części w obszarze Pojezierza 

Zachodniopomorskiego i Pojezierza Wschodniopomorskiego (ryc. 2). Najwięcej opadów 

przypada na lato, natomiast najmniej na zimę. Łącznie w ciągu roku notuje się 150-180 dni z 

opadem. Wyraźnie zaznacza się pięciolecie 1991–1995, kiedy wysokości opadów 

atmosferycznych były najmniejsze. Parowanie terenowe na ogół występuje w przedziale 480–

520 mm. Tylko w rejonie Borów Tucholskich nie przekracza 460 mm (Stachy i in., 1986). 

Omawiany obszar należy do jednego z najmniej śnieżnych w Polsce. Średnio pokrywa 

śnieżna zalega przez 50-70 dni w roku (wartość najniższą notuje się na wybrzeżu). Pojawia 

się ona zwykle na przełomie listopada i grudnia a zanika w trzeciej dekadzie marca. 

Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest około 210-dniowy okres 

wegetacyjny (określony przy wartości progowej 5oC), który rozpoczyna się w końcu 

pierwszej połowie kwietnia i kończy w ostatnich dniach października lub nieco później w 

rejonie nadmorskim. Długość kresu wegetacyjnego wiąże się z usłonecznieniem, które na tym 

terenie jest większe niż na przeważającym obszarze Polski i wynosi rocznie 1500-1600 h, co 

stanowi 35-40 % potencjalnego maksimum.  
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Ryc. 2. Wysokość opadów atmosferycznych w mm (Lorenc H., 2005)  

 

4.3. Charakterystyka fizycznogeograficzna 
 W granicach regionu wodnego Dolnej Wisły wydziela się kilka makroregionów 

fizycznogeograficznych: Pobrzeże Koszalińskie (mezoregiony: Wybrzeże Słowińskie, 

Wysoczyzna Damnicka, Pradolina Łeby i Redy, Wysoczyzna Żarnowiecka), Pobrzeże 

Gdańskie (mezoregiony: Pobrzeże Kaszubskie, Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana, Żuławy 

Wiślane, Wysoczyzna Elbląska, Równina Warmińska, Wybrzeże Staropruskie), Pojezierze 

Zachodniopomorskie (mezoregiony: Wysoczyzna Polanowska, Pojezierze Bytowskie), 

Pojezierze Wschodniopomorskie (mezoregiony: Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze 

Starogardzkie), Pojezierze Południowopomorskie (mezoregiony: Pojezierze Krajeńskie, 

Równina Charzykowska, Bory Tucholskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka), Dolina 

Dolnej Wisły (mezoregiony: Dolina Kwidzyńska, Kotlina Grudziądzka, Dolina Fordońska), 

Pojezierze Iławskie (mezoregion: Pojezierze Iławskie), Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie 
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(mezoregiony: Pojezierze Chełmińskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Drwęcy, Pojezierze 

Dobrzyńskie, Garb Lubawski, Równina Urszulewska), Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka 

(mezoregiony: Dolina Środkowej Noteci, Kotlina Toruńska, Kotlina Płocka), Pojezierze 

Wielkopolskie (mezoregion: Równina Inowrocławska), Nizina Północnomazowiecka 

(mezoregion: Wzniesienia Mławskie), Nizina Staropruska (mezoregiony: Wzniesienia 

Górowskie, Równina Ornecka), Pojezierze Mazurskie (mezoregion: pojezierze Olsztyńskie) 

(Kondracki, 1998). 

Pobrzeże Koszalińskie charakteryzuje się mało urozmaiconą linią brzegową. Została 

ona wyrównana przez działalność fal, podcinających wysoczyzny morenowe i akumulujących 

piaszczyste mierzeje, przekształcone przez wiatr w wały wydmowe, za którymi wytworzyły 

się odcięte od morza jeziora i torfowiska. Wybrzeżu towarzyszy równina polodowcowa nie 

przekraczająca na ogół wysokości 100 m n.p.m. Od wzniesień pojeziernych dzieli nizinę 

nadmorską łagodny stopień terenowy o wysokości 50-100 m. Nizinę rozcinają rzeki Słupia, 

Łupawa, Łeba biorące początek na wzgórzach pojezierza. 

Pobrzeże Gdańskie jest regionem otaczającym półkoliście Zatokę Gdańską. Jego 

cechą jest występowanie wyodrębnionych płatów wysoczyznowych o wysokości 

kilkudziesięciu metrów, rozdzielonych formami dolinowymi i nazywanych „kępami”, mierzei 

oraz rozległej delty Wisły. 

Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodniopomorskie, Pojezierze 

Południowopomorskie – charakterystyczne w ich morfologii są wzgórza morenowe, równiny 

sandrowe oraz doliny, pradoliny i rynny subglacjalne. Wysokość względna wzgórz 

przekracza 100 m, a bezwzględna często 200 m n.p.m. z kulminacją (329 m n.p.m.). W 

obniżeniach terenu występują liczne jeziora polodowcowe. Jeziorność regionów należy do 

największych w Polsce. 

Dolina Dolnej Wisły stanowi obniżenie pomiędzy wyniesionymi obszarami 

pojezierzy. Szerokość doliny zmienia się od 3 do 15 km w kotlinowych rozszerzeniach. 

Zbocza doliny osiągają od 50 do 70 m. Zwierciadło Wisły w jej obrębie obniża się od 28 do 7 

m n.p.m.  

Pojezierze Iławskie jest symetrycznym odpowiednikiem Pojezierza 

Wschodniopomorskiego. Oddzielone jest od niego Doliną Dolnej Wisły. W obrębie tego 

regionu wysokości nad poziomem morza wzrastają w kierunku NE od 50-60 na krawędzi 
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doliny Wisły do 140 m. Region obfituje w jeziora, do największych należą: Jeziorak, 

Drwęckie, Dzierzgoń. 

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie – w jego obrębie wzniesienia morenowe tylko w 

kilku miejscach przekraczają 200 m n.p.m., osiągając w najwyższym punkcie 312 m n.p.m. W 

terenie powszechnie występują wzgórza morenowe, moreny martwego lodu, kemy, ozy, 

sandry oraz liczne jeziora. Wydzielana w regionie Dolina Drwęcy pełniła funkcję płytkiej 

doliny marginalnej w subfazie krajeńsko-wąbrzeskiej i stanowiła drogę odpływu lodowcowo-

rzecznego z sandrów fazy pomorskiej. Wydzielono w niej 11 stopni tarasowych. 

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka stanowi rozległą formę wklęsłą oddzielającą 

pojezierza pomorskie od wielkopolskich. Region składa się z kotlinowych rozszerzeń 

połączonych węższymi odcinkami. W strukturze pionowej wydziela się kilka poziomów 

tarasów. Dno pradoliny jest zatorfione, zajęte przez łąki, natomiast wyższe jej tereny są 

piaszczyste, z polami wydmowymi, porośnięte borami sosnowymi. W kotlinach występują 

również jeziora, kemy i ozy. 

Pojezierze Wielkopolskie zajmuje niewielki południowy fragment RW. Występuje tu 

płaska wysoczyzna morenowa tworząca Równinę Inowrocławską. Wysokości nad poziomem 

morza mieszczą się w granicach 80-100 m. Spadki terenu są niewielkie. W zagłębieniach 

terenu występują nieliczne niewielkie jeziorka. 

Nizina Północnomazowiecka, a właściwie wydzielony w jej obrębie mezoregion 

Wzniesienia Mławskie, obejmuje jedynie niewielki skrawek wschodniej części RW Dolnej 

Wisły. Charakterystyczne dla niego są wyraziste formy kemowe i morenowe przekraczające 

lokalnie 200 m n.p.m. 

Nizina Staropruska jest prawie zupełnie pozbawiona jezior i ma dobrze rozwinięty 

system dolin. Cechą charakterystyczną jest mała liczba moren czołowych. Na powierzchni 

przeważają gliny morenowe, ale lokalnie również osady zastoiskowe. Dominującymi formami 

geomorfologicznymi są sandry i wysoczyzny morenowe. 

Pojezierze Mazurskie obejmuje niewielki fragment wschodniej części RW Dolnej 

Wisły. Powszechne w regionie są łuki moren czołowych. Najwyższe wzniesienia przekraczają 

200 m n.p.m. 
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4.4. Budowa geologiczna 
W podłożu RW Dolnej Wisły znajdują się fragmenty platformy 

wschodnioeuropejskiej wraz z obniżeniem perybałtyckim oraz paraantyklinorium 

środkowopolskiego z niecką brzeżną (Znosko red., 1998). Strop skał krystalicznych opada w 

kierunku SW od około 2 km p.p.t. w pobliżu wschodniej granicy regionu do około 10 km 

p.p.t. w okolicach Bydgoszczy i Aleksandrowa Kujawskiego. Na skałach krystalicznych 

zalegają osady paleozoiku i mezozoiku. Mezozoik reprezentowany jest przez utwory: triasu, 

jury i kredy. Osady triasu występują na całym opisywanym terenie, osady jury pokrywają 

niemal cały opisywany obszar, przy czym w północno-wschodniej części występują luki 

sedymentacyjne. Jura dolna reprezentowana jest przez śródlądowe osady piaszczyste, osady 

brakiczno-morskie i morskie, ilasto-mułowcowe i piaszczyste. Jura środkowa to skały 

klastyczne w postaci iłów piaszczystych i mułowców z syderytami, piasków i piaskowców z 

florą oraz zlepieńców, łupków ilastych i muszlowców. W jurze górnej powstały morskie 

osady facji węglanowej, wapienie i margle, podrzędnie iłowce i mułowce, osady z obfitą 

fauną. Zasięg osadów kredy dolnej jest ograniczony od północy linią przebiegającą mniej 

więcej równoleżnikowo w okolicach ujścia Nogatu do Wisły, na południe od Tczewa. Są to 

głównie mułowce, iłowce i piaskowce, lokalnie wapienie oolitowe. Zdarzają się też wkładki 

syderytów i szczątki zwęglonego drewna. W kredzie górnej sedymentacja odbywała się już na 

całym obszarze, okresowo tylko, na północy (wyniesienie Łeby), był ląd. Osady pochodzące z 

tego okresu to morskie utwory węglanowe, margle i opoki z podrzędnymi wkładkami 

wapieni, piasków i piaskowców glaukonitowych. Miejscami górna część osadów kredowych 

jest zniszczona na skutek erozji i egzaracji lodowcowej. W obszarach wzmożonej działalności 

egzaracyjnej kreda jest bezpośrednim podłożem osadów czwartorzędowych. Taka sytuacja 

występuje między innymi na Żuławach Wiślanych, na cyplu Mierzei Helskiej oraz w kilku 

miejscach strefy brzegowej w okolicach Łeby. 

 Osady paleogenu i neogenu występują na całym obszarze regionu, z wyjątkiem miejsc, 

gdzie zostały zniszczone przez procesy denudacji, erozji i egzaracji w późniejszym 

plejstocenie (w północnej części delty Wisły). Stanowią je luźne skały detrytyczne: piaski, 

mułki, iły z pokładami węgla brunatnego (Stupnicka, 1997). 

 Procesy erozyjne spowodowały powstanie licznych luk stratygraficznych, lokalnie 

brak jest osadów paleocenu, eocenu i pliocenu. Doprowadziły również do ukształtowania się 

szeregu elewacji i depresji, które następnie przykryły osady czwartorzędowe. Miejscami 

mailto:biuro@pectore-eco.pl


Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

  27 
 

osady miocenu odsłaniają się na powierzchni terenu. W profilu czwartorzędu występują osady 

wszystkich zlodowaceń plejstoceńskich oraz utwory holoceńskie. Rozdzielone są one 

osadami pochodzącymi z okresów interglacjalnych, głównie mazowieckiego i eemskiego. 

Powszechnie występują gliny zwałowe, piaski i żwiry o różnej genezie (lodowcowe, 

wodnolodowcowe, zastoiskowe) oraz mułki i iły. Osady plejstoceńskie są często zaburzone 

glacitektonicznie, a lokalnie w glinach zwałowych występują porwaki podłoża lub skał 

starszych osadów plejstoceńskich (Butrymowicz, 1980, 1981). Holocen reprezentowany jest 

przez osady o różnej genezie: jeziorne, rzeczne, morskie i eoliczne (piaski, namuły, torfy, 

kreda jeziorna) (Pruszkowska, 2004). Dobrze rozwinięte są holoceńskie doliny aluwialne, do 

których jako największa należy dolina Wisły wraz ze swoją deltą – Żuławami Wiślanymi, a 

także niecki jezior i towarzyszące im równiny torfowe. 

 

4.5. Charakterystyka hydrogeologiczna 
 Region wodny Dolnej Wisły leży w obrębie dwóch regionów hydrogeologicznych: 

wschodniopomorskiego i Dolnej Wisły (Paczyński, Sadurski red., 2007). W obrębie regionu 

Dolnej Wisły wyodrębnia się 3 subregiony: pojezierny, Żuław Wiślanych i Zalewu 

Wiślanego. 

W obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły wydzielono 20 jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) o numerach: 11 - zlewnia Słupi, Łupawy i Łeby, 12 – Słowiński Park 

Narodowy, 13 – zlewnia Piaśnicy, Redy, Raduni i Motławy, 14 – Mierzeja Helska, 15 – 

Żuławy Gdańskie, 16 – Żuławy Wielkie, 17 – Mierzeja Wiślana, 18 – Żuławy Elbląskie, 19 – 

zlewnia Pasłęki i rzeki Elbląg, 29 – Równina Charzykowska, 30 – zlewnia Wierzycy i Wdy, 

31 – dolina Dolnej Wisły, 32 – zlewnia Liwy (Nogatu), 37 – zlewnia Brdy, 38 – zlewnia 

Brdy-rejon Świecia, 39 – rejon Chełmna, 40 – zlewnia Osy i Drwęcy, 44 – rejon Torunia i 

Bydgoszczy, 45 – zlewnia Tążyny i Zielonej Strugi, 46 – zlewnia rzeki Mień (ryc. 3).  

 Omawiany obszar charakteryzuje się piętrowością oraz dużą zmiennością 

występowania, krążenia i składu chemicznego wód podziemnych. Użytkowe poziomy 

wodonośne występują w utworach czwartorzędu, neogenu i paleogenu, kredy oraz jury  

(ryc. 4).  
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Ryc. 3. Lokalizacja punktów monitoringowych na tle jednolitych części wód podziemnych. 
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Ryc. 4. Lokalizacja punktów monitoringowych na tle głównych użytkowych poziomów 
wodonośnych. 
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Najszerzej rozprzestrzenione jest czwartorzędowe piętro wodonośne w obrębie 

poziomów międzyglinowych, dolinnych, pradolinnych, sandrowych oraz form kopalnych. W 

ich obrębie generalnie wydziela się 3 poziomy wodonośne. Poziom górny zbudowany jest z 

piasków i żwirów zlodowacenia Wisły oraz lokalnie piasków holoceńskich. Osady 

holoceńskie większe znaczenie mają na obszarze Żuław Wiślanych. Zwykle wydziela się w 

poziomie górnym dwie nieciągłe warstwy wodonośne o miąższości 10-40 m. Ich 

współczynnik filtracji wynosi 15-290 m/d. Poziom środkowy tworzą piaski i żwiry 

występujące w utworach zlodowaceń środkowopolskich. Wydziela się w nim dwie warstwy 

wodonośne o miąższości od kilku do 30 m. Współczynnik filtracji zmienia się od 2 do 150 

m/d. Poziom dolny związany jest z piaszczysto-żwirowymi osadami zlodowaceń 

południowopolskich, a jego występowanie ograniczone jest do głęboko wciętych w podłoże 

dolin kopalnych. Jego miąższość osiąga 20 m. Współczynniki filtracji wynoszą 2-15 m/d 

(Pruszkowska, 2004). Szczególnie korzystne warunki panują w pradolinie Redy-Łeby, gdzie 

miąższość zawodnionych osadów osiąga 90 m. Charakteryzują się one wysokimi wartościami 

współczynnika filtracji 20-100 m/d. Zwierciadło wody swobodne lub lekko naporowe 

występuje na głębokości 0,5-10 m. Wydajność eksploatacyjna studni zwykle przekracza 90 

m3/h. 

Zawodnione osady pliocenu występują lokalnie, np. na obszarze Pojezierza 

Brodnickiego i Pojezierza Dobrzyńskiego. Wodonośne osady neogenu występują 

powszechnie prawie w całym RW Dolnej Wisły, z wyjątkiem głębokich struktur erozyjnych i 

egzaracyjnych. W utworach miocenu występują dwa poziomy wodonośne związane z 

drobnoziarnistymi piaskami o miąższości do 40 m, charakteryzującymi się wartościami 

współczynnika filtracji 0,2-50 m/d.  

W utworach paleogenu występuje przeważnie jeden poziom wodonośny zbudowany z 

drobnoziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu. Lokalnie (np. w rejonie Tczewa, 

Rypina, Iławy, Żuław Wiślanych) poziomy wodonośne tworzą osady paleocenu, eocenu i 

oligocenu. Poziom wodonośny oligocenu najczęściej zalega na rzędnych od -80 m n.p.m. na 

Pojezierzu Kaszubskim do – 40 m n.p.m. w północnej części regionu. Jego miąższość wynosi 

zwykle 10-25 m a wartości współczynników filtracji 1-40 m/d. W rejonie Iławy stwierdzono 

miąższość utworów wodonośnych maksymalnie 97 m. Uzyskiwane tam wydajności studni 

mogą osiągać 100 m3/h. 
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Kredowe piętro wodonośne istotne znacznie ma szczególnie w rejonie dużych 

zespołów miejskich: Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, Malborka, Kwidzynia. W osadach 

kredowych występują dwa poziomy wodonośne: w osadach węglanowych kredy górnej oraz 

w piaskach kredy dolnej.  

Utwory wodonośne górnej kredy występują w rejonie Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, w 

zachodniej części Pojezierza Starogardzkiego i w północnym odcinku doliny Wisły. 

Wodonośne są wapienie, margle, piaski, piaskowce, opoki, gezy. Charakteryzują się one 

wartościami współczynników filtracji od 0,05 m/d do kilku m/d. Miąższość osadów 

zawodnionych może przekraczać lokalnie 150 m. Potencjalne wydajności studni wynoszą od 

10 do 200 m3/h. 

Wody w osadach kredy dolnej występują w piaskach średnio i drobnoziarnistych, czasem 

mułkowych oraz w piaskowcach o łącznej miąższości ponad 100 m. W obrębie tego poziomu 

wyróżnia się dwie warstwy wodonośne: dolną związaną z osadami walanżynu i górną w 

osadach barremu-albu. Warstwa dolna ujmowana jest na ujęciu Las Gdański, natomiast górna 

w Bydgoszczy-Fordonie. Współczynniki filtracji w rejonie Bydgoszczy wynoszą 1,7-31 m/d a 

dopuszczalne wydajności eksploatacyjne studni 100-250 m3/h. 

Wody w osadach jury o znaczeniu użytkowym występują tylko w rejonie 

Aleksandrowa Kujawskiego w piaskach i w utworach szczelinowych. 

Głównymi strefami zasilania dla wszystkich pięter wodonośnych są obszary 

wysoczyznowe i pojezierzy, gdzie infiltracja efektywna opadów atmosferycznych jest 

największa. Strefa tranzytu wód podziemnych wyraźnie zaznacza się w strefie krawędziowej 

Pojezierza Kaszubskiego, wzdłuż doliny Wisły, czy w strefie krawędziowej okalającej 

Żuławy Wiślane. Natomiast strefy drenażu związane są z pradolinami, dolinami większych 

rzek, strefą nadmorską oraz wodami Bałtyku (ryc. 5). Wody podziemne nizin nadmorskich i 

mierzei pozostają w bezpośrednim kontakcie z wodami morskimi. Kontakt ten ma miejsce 

wzdłuż linii brzegowej i tworzy strefę o szerokości od kilkudziesięciu do 300 m (Sadurski, 

Krawiec, 1998). 
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Ryc. 5. Lokalizacja punktów monitoringowych na tle stref hydrodynamicznych. 
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W obrębie regionu znajduje się w całości lub fragmentarycznie 29 głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP), o szczególnie korzystnych warunkach 

hydrogeologicznych i zawodnieniu (Kleczkowski red., 1990). Należą do nich zbiorniki 

czwartorzędowe: 107 Pradolina rzeki Łeby, 108 Zbiornik międzymorenowy Salino, 109 

Dolina kopalna Żarnowiec, 110 Pradolina Kaszuby, 112 Zbiornik Żuławy Gdańskie, 114 

Zbiornik międzymorenowy Maszewo, 115 Zbiornik międzymorenowy Łupawa, 116 Zbiornik 

międzymorenowy Gołębiewo, 117 Zbiornik Bytów, 121 Zbiornik międzymorenowy Czersk, 

128 Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny, 129 Dolina rzeki dolnej Osa, 130 Zbiornik rzeki 

dolnej Wda, 131 Zbiornik międzymorenowy Chełmno, 132 Zbiornik międzymorenowy 

Młotkowo, 138 Pradolina Toruń-Eberswalde (Noteć), 141 Zbiornik rzeki dolnej Wisła, 144 

Dolina kopalna Wielkopolska, 203 Dolina Letniki, 207 Zbiornik międzymorenowy Morąg, 

210 Zbiornik międzymorenowy Iława, 212 Zbiornik międzymorenowy Olsztynek, 214 

Zbiornik Działdowo, 220 Pradolina rzeki środkowej Wisły (Włocławek-Płock); zbiorniki 

neogeńskie: 127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie, 140 Subzbiornik Bydgoszcz, 

143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno, 215 Subniecka warszawska; oraz zbiornik kredowy nr 

111 Subniecka gdańska (ryc. 6). 

Znaczna część regionu wodnego Dolnej Wisły posiada rozpoznane i udokumentowane 

zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (ryc. 7). Łączna wartość zasobów dyspozycyjnych i 

perspektywicznych wyznaczonych sięga 172 tys. m3/h (Herbich i in., 2003). Główne ujęcia 

wód podziemnych zlokalizowane są w rejonie aglomeracji Trójmiasta, Elbląga, Bydgoszczy, 

Grudziądza, Torunia oraz w rejonie innych większych miast. Ponad 70% eksploatowanych 

wód podziemnych przeznaczone jest na potrzeby komunalne. Łączny pobór wód 

podziemnych na omawianym obszarze jest rzędu 23 tys. m3/h, co stanowi 13% dostępnych 

zasobów. 
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Ryc. 6. Lokalizacja punktów monitoringowych na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 
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Ryc. 7. Lokalizacja punktów monitoringowych na tle jednostek bilansowych. 
 
 
 
 

mailto:biuro@pectore-eco.pl


Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

  36 
 

5. Metodyka interpretacji wyników badań stanu zwierciadła 
wód podziemnych  

5.1. Charakterystyka sieci obserwacyjnych i ocena 
reprezentatywności  

Podstawę do analizy zmian położenia wód podziemnych wykonanych w poniższym 

opracowaniu stanowią dane z monitoringu krajowego sieci obserwacyjno-badawczej wód 

podziemnych (SOBWP), prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy. W ramach przedmiotowego monitoringu obserwowane są wszystkie 

piętra i poziomy wodonośne o rozprzestrzenieniu regionalnym. Pod względem ilościowym 

najwięcej obiektów zlokalizowanych jest w obrębie piętra czwartorzędowego i neogeńskiego. 

Poziomy te posiadają największe zasoby dyspozycyjne i stanowią źródło zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

Aktualnie na terenie RZGW Gdańsk znajduje się 130 obiektów (otworów 

obserwacyjnych), w tym 96 czynnych, wchodzących w skład stacji hydrogeologicznych I-go  

i II-go rzędu. W sześciu stacjach hydrogeologicznych I-go rzędu, pomiary wykonywane są w 

23 obiektach obserwujących wszystkie poziomy wodonośne w profilu pionowym. Pozostałe 

107 obiektów stanowi stacje hydrogeologiczne II-go rzędu. 

Pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych dla stacji I-go rzędu prowadzone są 

w systemie dobowym przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej o zapisie 

ciągłym. Obserwacje na stacjach II-go rzędu wykonywane są natomiast w cyklu 

tygodniowym przez obserwatora wód podziemnych. Dane źródłowe z przedmiotowego 

monitoringu zamieszczono w części cyfrowej opracowania wraz z charakterystyką położenia 

punktów i parametrami hydrogeologicznymi (zał. tab. 1a). 

Punkty obserwacyjne rozmieszczone są w sposób równomierny, gdzie głównym 

kryterium położenia jest reprezentatywność pomiarów stanów wód dla określonego 

poziomu/piętra wodonośnego, pozbawionego wpływów antropogenicznych oraz rodzaj 

ośrodka skalnego i położenie względem jednostek bilansowych i Jednolitych Części Wód 

Podziemnych. Sumaryczna ilość obiektów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 

(SOBWP) jest wystarczająca do oceny zmian dynamiki zachodzących w użytkowych 

poziomach wodonośnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Uzupełnienie i uszczegółowienie 

analizy zmian hydrodynamicznych położenia zwierciadła wód podziemnych stanowią 

mailto:biuro@pectore-eco.pl


Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

  37 
 

pomiary obiektów badawczych wchodzących w skład sieci monitoringu lokalnego i 

regionalnego. 

 

Monitoringi regionalne i lokalne: 

W ramach opracowania wykorzystano również obserwacje archiwalne monitoringu 

regionalnego Trójmiejskiej Sieci Obserwacyjnej (baza danych TSO) z lat 1991-2004, które 

prowadzone były na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku, znajdujące się obecnie w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Przedmiotowy monitoring obejmował 88 punktów badawczych obserwujących głównie 

poziom czwartorzędowy. Pomiary prowadzono w cyklu miesięcznym w zakresie położenia 

zwierciadła wód podziemnych (dane źródłowe w części cyfrowej opracowania) i oceny 

stężenia chlorków 2 razy w roku. Wyniki obserwacji pozwoliły na szczegółową interpretację 

zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w wieloleciach 1991-1995, 1996-2000 i 

2001-2004 w rejonie Trójmiasta zał. 5, 6 i 7 (wielolecie 2001-2004 dla sieci TSO, w celu 

zachowania zgodności założeń metodycznych zestawiono z populacją danych sieci SOBWP 

dla wielolecia 2001-2005, zał. 7). Charakterystykę położenia obiektów  zawiera załącznik 

tabelaryczny 2a. 

Na uwagę zasługuje również monitoring lokalny prowadzony od 1998 roku przez 

służby Parku Narodowego Bory Tucholskie. Sieć pomiarowa zwierciadła wód podziemnych, 

prowadzona obecnie jest w 8 z 11 piezometrów, dostarcza informacji o wodach gruntowych 

będących zarazem głównym użytkowym poziomem wodonośnym, które są gwarantem 

istnienia ekosystemu zależnego od tych wód. Szczegółowe informacje odnośnie położenia 

poszczególnych obiektów jak i podstawowych parametrów hydrogeologicznych załączono w 

załączniku tabelarycznym 3a. 

Lokalizacja wykorzystanych w opracowaniu punktów obserwacyjnych istniejących w 

ramach poszczególnych sieci obserwacyjnych zaprezentowano na mapie dokumentacyjnej 

(zał. 1) i rycinach zamieszczonych w tekście (ryc. 3-7). 
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5.2. Interpretacja wyników obserwacji dla potrzeb analizy zmian 
położenia zwierciadła wód podziemnych 

Do oceny sytuacji hydrogeologicznej identyfikacji zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły zastosowano metody statystyczne. 

Umożliwiające ocenę płożenia zwierciadła wód w stosunku do sytuacji typowej dla danego 

punktu badawczego. Ocena taka pozwoliła wskazać wszelkie sytuacje nietypowe wyrażone w 

postaci obszarów obniżonego zwierciadła wód podziemnych (strefy podatne na zmiany 

położenia zwierciadła wód podziemnych), mogące stanowić zagrożenie dla korzystających z 

tych wód ekosystemów lądowych od nich zależnych, zasilania rzek wodami podziemnymi, 

czy dla gospodarczego ich wykorzystania. Metody te w większości przypadków są tożsame ze 

stosowanymi dla przedstawienia charakterystyki stanu wód powierzchniowych. 

 

Przedstawione w opracowaniu zestawienia danych statystycznych stanów 

charakterystycznych położenia zwierciadła wód podziemnych powstały na podstawie 

pomiarów dobowych i cotygodniowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 

(SOBWP) oraz monitoringu regionalnego Trójmiejskiej Sieci Obserwacyjnej (TSO) i 

lokalnego monitoringu Parku Narodowego Borów Tucholskich. 

Ze względu na zachowanie jednorodności zbioru danych, wyniki analizy statystycznej 

podzielono na trzy zbiory (zał. tab. 1b, 2b, 3b), dla poszczególnych sieci monitoringowych. 

Wyniki obserwacji zmienności stanów wód podziemnych, stanów 

charakterystycznych oraz wahań zwierciadła można przedstawić jako rzędne zwierciadła wód 

podziemnych w metrach n.p.m. lub jako głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych 

w metrach. W przedmiotowej pracy bazowano na głębokościach położenia zwierciadła wód 

podziemnych pod powierzchnią terenu. 

Znak (-) oznacza, że zwierciadło wód podziemnych miało charakter artezyjski 

(poziom zwierciadła wody w metrach ponad powierzchnią terenu). 

 

W zakresie interpretacji wyników obserwacji poziomu zwierciadła wód podziemnych 

w ramach procedur statystycznych określano następujące parametry dla wszystkich punktów 

monitoringowych sieci SOBWP, TSO, PNBT: 

WGW – najniższa (liczbowo) w wieloleciu 1991-2011 głębokość położenia zwierciadła wody 

podziemnej, 
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SGW – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z wielolecia 1991-2011 – średnia 

arytmetyczna ze wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia 

zwierciadła wody, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia 

zwierciadła w wieloleciu podzielona przez liczbę pomiarów, 

NGw – najwyższa (liczbowo) w wieloleciu 1991-2011 wartość głębokości położenia 

zwierciadła wody podziemnej, 

WG1991-1995 – najniższa (liczbowo) w wieloleciu 1991-1995 głębokość położenia zwierciadła 

wody podziemnej, 

SG1991-1995 – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z wielolecia 1991-1995 – średnia 

arytmetyczna ze wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia 

zwierciadła wody, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia 

zwierciadła w wieloleciu podzielona przez liczbę pomiarów, 

NG1991-1995 – najwyższa (liczbowo) w wieloleciu 1991-1995 wartość głębokości położenia 

zwierciadła wody podziemnej, 

WG1996-2000 – najniższa (liczbowo) w wieloleciu 1996-2000 głębokość położenia zwierciadła 

wody podziemnej, 

SG1996-2000 – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z wielolecia 1996-2000 – średnia 

arytmetyczna ze wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia 

zwierciadła wody, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia 

zwierciadła w wieloleciu podzielona przez liczbę pomiarów, 

NG1996-2000 – najwyższa (liczbowo) w wieloleciu 1996-2000 wartość głębokości położenia 

zwierciadła wody podziemnej, 

WG2001-2005 – najniższa (liczbowo) w wieloleciu 2001-2005 głębokość położenia zwierciadła 

wody podziemnej, 

SG2001-2005 – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z wielolecia 2001-2005 – średnia 

arytmetyczna ze wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia 

zwierciadła wody, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia 

zwierciadła w wieloleciu podzielona przez liczbę pomiarów, 

NG2001-2005 – najwyższa (liczbowo) w wieloleciu 2001-2005 wartość głębokości położenia 

zwierciadła wody podziemnej, 

WG2006-2010 – najniższa (liczbowo) w wieloleciu 2006-2010 głębokość położenia zwierciadła 

wody podziemnej, 
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SG2006-2010 – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z wielolecia 2006-2010 – średnia 

arytmetyczna ze wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia 

zwierciadła wody, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia 

zwierciadła w wieloleciu podzielona przez liczbę pomiarów, 

NG2006-2010 – najwyższa (liczbowo) w wieloleciu 2006-2010 wartość głębokości położenia 

zwierciadła wody podziemnej, 

WG2011 – najniższa (liczbowo) w roku 2011 głębokość położenia zwierciadła wody 

podziemnej, 

SG2011 – średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z roku 2011 – średnia arytmetyczna ze 

wszystkich pomiarów; procedura opracowania średniego położenia zwierciadła wody, 

obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia zwierciadła w roku 

podzielona przez liczbę pomiarów, 

NG2011 – najwyższa (liczbowo) w roku 2011 wartość głębokości położenia zwierciadła wody 

podziemnej, 

AW – amplituda z wielolecia 1991-2011 wahań zwierciadła wód podziemnych; procedura 

opracowania amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w wieloleciu 

wartości głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (NGw) i najniższej 

(liczbowo) w wieloleciu głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (WGW), 

A1991-1995 – amplituda z wielolecia 1991-1995 wahań zwierciadła wód podziemnych; 

procedura opracowania amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w 

wieloleciu wartości głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (NG1991-1995) i 

najniższej (liczbowo) w wieloleciu głębokości położenia zwierciadła wody 

podziemnej (WG1991-1995), 

A1996-2000 – amplituda z wielolecia 1996-2000 wahań zwierciadła wód podziemnych; 

procedura opracowania amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w 

wieloleciu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (NG1996-2000) i 

najniższej (liczbowo) w wieloleciu głębokości położenia zwierciadła wody 

podziemnej (WG1996-2000), 

A2001-2005 – amplituda z wielolecia 2001-2005 wahań zwierciadła wód podziemnych; 

procedura opracowania amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w 

wieloleciu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (NG2001-2005) i 
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najniższej (liczbowo) w wieloleciu głębokości położenia zwierciadła wody 

podziemnej (WG2001-2005), 

A2006-2010 – amplituda z wielolecia 2006-2010 wahań zwierciadła wód podziemnych; 

procedura opracowania amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w 

wieloleciu wartości głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (NG2006-2010) i 

najniższej (liczbowo) w wieloleciu głębokości położenia zwierciadła wody 

podziemnej (WG2006-2010), 

A2011 – amplituda w roku 2011 wahań zwierciadła wód podziemnych; procedura opracowania 

amplitudy, obliczona jako różnica najwyższej (liczbowo) w roku wartość głębokości 

położenia zwierciadła wody podziemnej (NG2011) i najniższej (liczbowo) w roku 

głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (WG2011), 

σSG1991-1995 – odchylenie standardowe uśrednionych stanów z wielolecia 1991-1995 od 

stanów średnich z wielolecia 1991-2011 pokazujące, w jakim stopniu stany 

koncentrują się wokół wartości średniej; obliczona jako różnica średniego stanu 

(zwierciadła) wody podziemnej SGW i SG1991-1995, 

σSG1996-2000 – odchylenie standardowe uśrednionych stanów z wielolecia 1996-2000 od 

stanów średnich z wielolecia 1991-2011 pokazujące, w jakim stopniu stany 

koncentrują się wokół wartości średniej; obliczona jako różnica średniego stanu 

(zwierciadła) wody podziemnej SGW i SG1996-2000, 

σSG2001-2005 – odchylenie standardowe uśrednionych stanów z wielolecia 2001-2005 od 

stanów średnich z wielolecia 1991-2011 pokazujące, w jakim stopniu stany 

koncentrują się wokół wartości średniej; obliczona jako różnica średniego stanu 

(zwierciadła) wody podziemnej SGW i SG2001-2005, 

σSG2006-2010 – odchylenie standardowe uśrednionych stanów z wielolecia 2006-2010 od 

stanów średnich z wielolecia 1991-2011 pokazujące, w jakim stopniu stany 

koncentrują się wokół wartości średniej; obliczona jako różnica średniego stanu 

(zwierciadła) wody podziemnej SGW i SG2006-2010, 

σSG2011 – odchylenie standardowe uśrednionych stanów z roku 2011 od stanów średnich z 

wielolecia 1991-2011 pokazujące, w jakim stopniu stany koncentrują się wokół 

wartości średniej; obliczona jako różnica średniego stanu (zwierciadła) wody 

podziemnej SGW i SG2011. 
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Wahania zwierciadła wód podziemnych są rozumiane (Dowgiałło i in. red., 2002) jako 

zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w czasie, na skutek czynników naturalnych 

i sztucznych, w tym głównie zmiennego natężenia infiltracji opadów, ewapotranspiracji, 

drenażu naturalnego i sztucznego, zmian ciśnienia atmosferycznego. Wielkość zmian 

(amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych), zależna od wymienionych czynników, a 

także od wykształcenia litologicznego i pojemności wodnej środowiska wód podziemnych, 

jest odnoszona najczęściej do okresów: sezonu, roku lub wielolecia.  

Powtarzalne zmiany stanów zwierciadła wód podziemnych nazywa się rytmem wahań, 

wyróżnia się rytmy roczne i sezonowe. Oprócz rytmów rocznych wahań zwierciadła wód 

podziemnych dają się zauważyć wahania długofalowe, zaznaczające się w średnich stanach z 

wielolecia. 

Stąd do oceny zmienności stanów zwierciadła wód podziemnych wykonano obliczenia 

statystyczne stanów charakterystycznych dla przedmiotowego dwudziestolecia. Wyniki 

obliczeń zestawiono z analogicznymi danymi dla przedziałów pięcioletnich (1991-1995, 

1996-2000, 2001-2005, 2006-2010) oraz dla roku 2011.pięciolecia W ten sposób uzyskano 

zmienność odchylenia i amplitudy wahań zwierciadła wód podziemnych od stanu średniego z 

wielolecia 1991-2011 w czasie. Pozwoliło to na interpretację tendencji zmian zwierciadła 

wód podziemnych oraz identyfikację oddziaływań zmian poziomów wodonośnych na 

ekosystemy od wody zależne w odniesieniu do poszczególnych jednostek bilansowych 

wyniki przyjętej procedury statystycznej przedstawiono w formie przestrzennej na 

załącznikach graficznych (zał. 5 - 9). 

Przy interpretacji otrzymanych wyników zwrócono uwagę, że wahania stanów 

zwierciadła są funkcją wielu czynników zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych, 

zależą od: 

• głębokości i stopnia izolacji poziomu wodonośnego, 

• rodzaju ośrodka skalnego, w którym woda występuje, 

• stratygrafii poziomu wodonośnego, 

• rodzaju poziom wodonośnego (poziom pierwszy - PPW, poziom główny – GPU, 

poziom wgłębny - W) oraz jego rozprzestrzenienia, 

• charakteru zwierciadła wód podziemnych (zwierciadło swobodne, napięte), 

• wysokości infiltrujących opadów atmosferycznych i ciśnienia atmosferycznego, 
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• różnego tempa ewapotranspiracji na powierzchni terenu, zależnego od warunków 

klimatycznych i okresu wegetacji roślin, 

• czasu trwania pokrywy śnieżnej i głębokości przemarzania, 

• wilgotności strefy aeracji – wsiąkająca woda zużywana jest w pierwszej kolejności na 

pokrycie deficytów wilgotności molekularnej opóźniając czas infiltracji wód 

opadowych do strefy saturacji, 

• pozycji hydrodynamicznej punktu monitoringowego w systemie krążenia (strefa 

zasilania, tranzytu, drenażu), 

• bliskości punktów obserwacyjnych od rzek i zbiorników wód powierzchniowych; 

obserwowane wahania mogą być zakłócane przez zmiany poziomu wód 

powierzchniowych. 

 

Ponieważ wszystkie powyższe czynniki oddziałują na system wodonośny z różnym 

natężeniem, mając swój wpływ na rytmikę wahań zwierciadła, na potrzeby opracowania 

dokonano typologii punktów obserwacyjnych monitoringów wód podziemnych na typy 

warunków hydrogeologicznych. Odrębnie rozpatrywano punkty obserwujące wody gruntowe 

(o zwierciadle swobodnym) reprezentujące w systemie krążenia wód przepływ lokalny i wody 

wgłębne (o zwierciadle napiętym) reprezentujące przepływ lokalny, pośredni i regionalny 

(zał. 5-9). Wydzielono następujące 4 typy warunków hydrogeologicznych: 

• typ 1 – wody gruntowe, przepływ lokalny, czwartorzęd, 

• typ 2 – wody wgłębne, przepływ lokalny i pośredni, czwartorzęd i neogen, 

• typ 3 – wody wgłębne, przepływ regionalny, czwartorzęd, neogen i paleogen, 

• typ 4 – wody wgłębne, przepływ regionalny, kreda. 

Przyjęte rozwiązanie przestrzennej interpretacji jest prawidłowe z uwagi na opóźnienie 

reakcji wód podziemnych na opad atmosferyczny, gdzie czas opóźnienia zależy od 

wodoprzewodności utworów, rozprzestrzenienia warstwy wodonośnej oraz stopnia izolacji 

nadkładu, przez które infiltrują wody opadowe, oraz od długości drogi filtracji, czyli 

miąższości strefy aeracji. Wynika stąd, że w różnych miejscach poziom zwierciadła wód 

podziemnych będzie się zmieniał w różnym tempie. Dotyczy to zwłaszcza czwartorzędowych 

poziomów wodonośnych, których strefa aeracji zbudowana jest z utworów polodowcowych i 

aluwialnych o różnej przepuszczalności (Pazdro Z., Kozerski B., 1990). Jeszcze słabiej na 
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zjawiska klimatyczne i inne czynniki powierzchniowe reagują wody wgłębne, rozumiane jako 

wody podziemne zasilane opadami atmosferycznymi, lecz znajdujące się w warstwach 

wodonośnych pokrytych utworami nieprzepuszczalnymi i słaboprzepuszczalnymi. Związek 

wód wgłębnych z powierzchnią ziemi nie jest tak bezpośredni jak wód gruntowych i staje się 

tym mniej wyraźny i zanikający im głębiej one występują.  

  Równie ważnym czynnikiem uwzględnionym w interpretacji wyników jest położenie 

obiektu względem strefy hydrodynamicznej: zasilania (Z), przepływu/tranzytu (P) i drenażu 

(D). Przyporządkowanie wszystkich analizowanych punktów badawczych do poszczególnych 

stref pozwoliło na przestrzenną interpretację i wyznaczenie obszarów podatnych na zmiany 

zwierciadła wód podziemnych. 

Region wodny Dolnej Wisły był również przedmiotem ogólnej oceny zmian stanu 

retencji i zasobów wód podziemnych w analizowanym wieloleciu. W tym celu dla wszystkich 

punktów obserwacyjnych opracowano wykresy wahań zwierciadła wód podziemnych (zał. 2-

4) wraz z określeniem tendencji zmian i przypisaniem typu wahań zwierciadła wód 

podziemnych (ryc. 8) dla wszystkich obiektów (Pleczyński, 1981) wyznaczono: 

Typ I - Wahania zwierciadła wód podziemnych można zaliczyć do I typu, gdy 

występują znaczne zmiany położenia zwierciadła głównie uzależnione od rozkładu i 

charakteru opadów, w płytko zalegającym zwykle przypowierzchniowym poziomie 

wodonośnym. Na wykresie wyraźnie zaznaczają się intensywne i krótkotrwałe wahania w 

ciągu roku hydrologicznego, typowe dla reżimu stokowego strumieni wód podziemnych na 

obszarach wysoczyznowych. Obserwowane wahania zwierciadła wód podziemnych mogą się 

zmieniać w szerokim zakresie od 0,5-1 m nawet do kilku m. 

Typ II – Do tego typu zalicza się wody podziemne z głęboko występującym 

zwierciadłem o niewielkich amplitudach wahań rzędu 0,5-1,0 m. Związek z czynnikami 

klimatycznymi jest nieznaczny i oddziałują one z dużym opóźnieniem w czasie. Rytm wahań 

widoczny jest dopiero w cyklu wieloletnim. Ten typ cechuje zbiorniki wód podziemnych o 

regionalnym rozprzestrzenieniu ze znacznymi zasobami statycznymi (retencją). 

Typ III – Charakteryzuje się również niewielkimi wahaniami zwierciadła wód 

podziemnych, które zamykają się w cyklu rocznym z okresem podnoszenia w półroczu 

zimowym i okresem opadania poziomu wód (półrocze letnie). Zwykle dotyczy reżimu 

międzyrzeczy w rozległych zbiornikach wodonośnych o dużej pojemności, z intensywnym 

krążeniem pionowym i drenażem przez rzeki. 
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Typ IV –  Dotyczy wahań poziomu wód gruntowych obejmujących kilka faz 

podnoszenia i opadania w ciągu roku. W tym przypadku wody podziemne o reżimie 

stokowym zależą od zasilania infiltracyjnego z opadów, dopływów bocznych, od drenażu 

przez rzeki i/lub stanów wód powierzchniowych. Spotykane zwłaszcza w zbiornikach 

pradolinnych, dolinnych czy sandrowych. 

 

 
Rys.8. Typy wahań poziomu wód gruntowych (Pleczyński, 1981). 

 

 Przeprowadzona analiza uwzględnia dane o charakterze hydrogeologicznym, 

klimatycznym i przestrzennym wszystkich obiektów badawczych sieci obserwacyjno-

badawczej wód podziemnych oraz pozostałych sieci regionalnych i lokalnych ujętych. 

Wszystkie dane w opracowaniu zaktualizowano. Wypełniona baza danych GIS i tabele (zał. 

tab. 1a, 2a, 3a) zawierają dane przestrzenne położenia obiektu względem jednostek 
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bilansowych, podziału administracyjnego, regionalizacji hydrogeologicznej, obszarów 

prawnie chronionych oraz informacje geologiczne i hydrogeologiczne, stany 

charakterystyczne położenia zwierciadła wód podziemnych z wielolecia.  

 

6. Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód 
podziemnych w wieloleciu 1991-2011 z uwzględnieniem 
warunków geologicznych, klimatycznych, 
hydrogeologicznych oraz czynników antropogenicznych 

 Ocena zmian położenia zwierciadła wód podziemnych została wykonana dla 

przyjętego podziału na wody gruntowe oraz wody wgłębne. Wody gruntowe, decydujące o 

przepływie lokalnym, występują w płytkich czwartorzędowych poziomach wodonośnych, o 

zwierciadle swobodnym, będących zarazem pierwszym od powierzchni terenu poziomem 

wodonośnym. Wody wgłębne podzielono na wody przepływu lokalnego i pośredniego (w 

nieco głębszych poziomach wodonośnych czwartorzędu, o zwierciadle naporowym  oraz 

neogenu) oraz przepływu regionalnego (w głębokich poziomach czwartorzędu, neogenu, 

paleogenu i kredy). Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych scharakteryzowano dla 

okresu 1991-2011. Przedstawiono je na wykresach zmian zwierciadła wód podziemnych  

(zał. 2 - 4). W kolejnym etapie prac przedstawiono zmiany położenia zwierciadła wód 

podziemnych w wydzielonych czterech okresach pięcioletnich w porównaniu do stanów 

średnich wyznaczonych dla okresu 1991-2011. Odrębne obliczenia zostały wykonane dla 

roku 2011. Wyniki wykonanych obliczeń przedstawiono w tabelach (zał. tab. 1b, 2b, 3b) oraz 

na mapach (zał. 5-9). Szczegółowa charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych jest zawarta w wykonanych zestawieniach tabelarycznych oraz załącznikach 

graficznych, w poniższym tekście przedstawiono najważniejsze wnioski z nich wynikające w 

odniesieniu do całego obszaru regionu wodnego Dolnej Wisły. 

 

W największej ilości punktów obserwowany jest najpłytszy czwartorzędowy poziom 

wód gruntowych związanych z przepływem lokalnym. W rejonie Trójmiasta wszystkie punkty 

pomiarowe położone są w jednej strefie hydrodynamicznej, strefie drenażu. Najczęściej 

obserwuje się w tym rejonie dwa typy zachowania się zwierciadła wód podziemnych w 

omawianym okresie.  Pierwszy, to brak wyraźnego trendu zmian położenia zwierciadła wód 
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podziemnych, widoczne są jedynie wahania sezonowe w cyklach rocznych (np. w rejonie 

Pruszcza Gdańskiego). W drugim typie obserwuje się lekki ciągły wzrost zwierciadła wody, 

maksymalnie osiągający w omawianym okresie 2 m, jednakże zwykle nie przekraczający  

0,5 m. Zaznacza się w nim okres niższego położenia zwierciadła wody przypadający na lata 

1991-1993. Sporadycznie obserwuje się niewielkie spadki zwierciadła wody, np. w Gdańsku-

Rudniki i Gdańsku-Oliwa. Spadki te w ciągu 20 lat nie przekraczają 0,5 m. 

Poza rejonem Trójmiasta obserwuje się bardziej różnorodne zmiany położenia 

zwierciadła wód podziemnych. W oparciu o obserwacje z młodszych  punktów 

monitoringowych, pracujących od 2005 r., można przedstawić następujące główne tendencje 

zmian. We wszystkich punktach stwierdzono wahania wynikające ze zmian sezonowych 

klimatu w cyklu rocznym, w rejonie np. Jastarni, Chełmna, Lęborka, Człuchowa zaznaczają 

się wyraźnie, natomiast w rejonie np. Wejherowa zdecydowanie słabiej. Obserwuje się 

niewielką amplitudę wahań w skali roku, często poniżej 0,5 m, np. w rejonie Wejherowa, 

jednakże również obszary, rejony Chełmna, Bydgoszczy, w których wahania w skali roku 

mogą osiągać do 4 m. W tych punktach nie obserwuje się wyraźnego trendu zmian, 

ewentualnie zaznacza się lekka tendencja podnoszenia (np. rejon Wejherowa) lub obniżania 

(np. rejon Władysławowa) zwierciadła wód podziemnych. Ogólnie widoczna jest tendencja 

utrzymywania się wysokich stanów zwierciadła w roku 2011 na tle okresu 2005-2011. 

W punktach monitoringowych, dla których istnieją również starsze obserwacje (od 

1991 r.) obserwuje się także różną tendencję zmian położenia zwierciadła wód podziemnych. 

W rejonie Dębnicy, Ostrudy, Bydgoszczy, Kwidzyna widoczna jest tendencja niewielkiego 

obniżania zwierciadła wody, natomiast wyraźna tendencja podnoszenia np. w rejonie Pasłęka. 

W wielu punktach (w rejonie Kartuz, Chojnic, Bydgoszczy, Świecia, Redy) brak wyraźnej 

tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, przy wyraźnie zaznaczonych 

zmianach sezonowych w cyklu rocznym. W prawie wszystkich punktach zaznaczają się 

okresy wyższego położenia (w latach 2000-2003 i 2011) oraz niższego położenia (w latach 

1991-1997, 2007-2009) zwierciadła wód podziemnych. Inny obraz zmian obserwuje się np. w 

rejonie Iłowej, w którym w latach 2007-2010 zwierciadło położone jest względnie wysoko, 

natomiast w 2011 r. zaznacza się tendencja wyraźnego spadku i stanów niskich.  

Zwierciadło wód gruntowych (płytkiego krążenia) w rejonie Borów Tucholskich w 

okresie prowadzenia obserwacji 1998-2011 nie wykazywało przeważnie wyraźnego trendu 

zmian. Jedynie w jednym piezometrze P-4 zaznacza się niewielka tendencja spadkowa. We 
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wspomnianym okresie we wszystkich obserwowanych piezometrach zauważa się podobne 

prawidłowości: w latach 1998-2000, 2002-2003, 2001 zwierciadło wód podziemnych leży 

powyżej wyznaczonych dla poszczególnych piezometrów stanów średnich, natomiast w 

latach 2001 oraz 2004-2010 poniżej stanów średnich. 

Istniejące obserwacje we wszystkich punktach założonych w poziomie wód 

gruntowych (przepływu lokalnego) nie wskazują na istnienie znaczących zależności 

pomiędzy charakterem i wielkością zmian zwierciadła wód podziemnych a głębokością 

położenia stropu poziomu wodonośnego (chociaż zakres zmian tego parametru nie jest duży, 

do 20 m) i położeniem punktu pomiarowego w strefie hydrodynamicznej. 

 

Wody wgłębne przepływu lokalnego i pośredniego obserwowane są w rejonie 

Trójmiasta w kilku piezometrach. Niestety ciągi pomiarowe nie obejmują całego okresu 

1991-2011, wszystkie kończą się na roku 2003, a zaczynają się przeważnie w połowie lat 90-

tych XX w. Prawie we wszystkich punktach zauważa się wzrost położenia zwierciadła wód 

podziemnych w latach 1995-2003 o 1,5-2,5 m. Tendencja wzrostowa utrzymuje się cały czas, 

zachowując wahania sezonowe w ciągu roku. Jedynie w punkcie pomiarowym w Dębkach 

zwierciadło wody utrzymuje się na zbliżonym poziomie, z zauważalną tendencją spadkową w 

ostatnich latach pomiarowych (1998-2003) w porównaniu do stanu z początku lat 90-tych.  

Poza rejonem Trójmiasta obserwowane zmiany położenia zwierciadła wód wgłębnych 

przepływu lokalnego i pośredniego mają bardziej różnorodny charakter, od tendencji 

podnoszenia, przez utrzymywanie się na tym samym poziomie, do trendu obniżania. 

Tendencji podnoszenia się zwierciadła wody mogą towarzyszyć wyraźne wahania w cyklu 

rocznym o amplitudzie dochodzącej do 4 m (np. w rejonie Kurzętnik), bądź też wahania 

znacznie niższe oscylujące około 1 m (np. w rejonie Bytowa). W rejonie Iłowej i Ornety 

ciągłemu trendowi do nieznacznego podnoszenia zwierciadła wody towarzyszą bardzo 

niewielkie wahania. W znacznej ilości punktów monitoringowych nie obserwuje się w okresie 

1991-2011 żadnej tendencji zmian położenia zwierciadła wody. Zwierciadło wody utrzymuje 

się na zbliżonym poziomie, a niewielkie zmiany oscylujące wokół ustalonego położenia 

zwierciadła obserwuje się w cyklach jedno lub kilkuletnich (np. w rejonie Świedziebnia). W 

rejonie np. Lubichowa, Cedr Wielkich wahania w cyklu rocznym osiągają wartość około 1 m. 

Trend lekkiego obniżania zwierciadła wód podziemnych stwierdzono w rejonie Ostaszewa, 

któremu towarzyszą wahania w cyklu rocznym ponad 2 m, czy też w rejonie m. Krokowe, 
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gdzie roczne wahania oscylują wokół wartości 1 m. Często, np. w rejonie Rogowa, Lipna, 

Brus, utrzymuje się następująca tendencja zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w 

omawianym okresie: najniższe stany notowane są w latach 1991-1994, dalej następuje 

podnoszenie zwierciadła do 2003 r., następnie jego spadek do 2010 r. i dalszy wzrost w  

2011 r. Tym zmianom towarzyszą wahania zwierciadła w cyklu rocznym o różnej 

amplitudzie. Na kilku obszarach (np. rejon Pucka, Chmielna, Zalewa, Wielgie) obserwuje się 

obniżenie zwierciadła wód podziemnych w latach 2007-2011, w porównaniu do 

wcześniejszych analizowanych lat. Występują również pojedyncze punkty, w których 

obserwuje się zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych odbiegające od wszystkich 

pozostałych, np.: w rejonie Brodnicy najwyższe położenia zwierciadła obserwuje się w latach 

1991-1995 a następnie ciągły jego spadek do 2009 r.; również w rejonie Brodnicy zwierciadło 

wody poziomu neogeńskiego charakteryzuje się prawie tym samym położeniem, nie 

obserwuje się żadnych jego wahań; w rejonie Braniewa średnie stany zwierciadła wody 

stwierdzono w latach 1991-1993, następnie do roku 1995 spadek zwierciadła o prawie 4 m i 

dalszy jego wzrost aż do końca analizowanego okresu (2011 r.) o ponad 7 m. 

W poziomach z wodami wgłębnymi przepływu lokalnego i pośredniego nie zauważa 

się związku pomiędzy położeniem punktu w strefie hydrodynamicznej (zasilania, tranzytu czy 

drenażu) a charakterem i typem wahań zwierciadła wód podziemnych. Generalnie im głębiej 

znajduje się poziom wodonośny tym wpływy sezonowych zmian klimatu na wahania 

zwierciadła wody w cyklu rocznym maleją, zwykle maleje również wraz z głębokością 

amplituda wahań. Przeważnie w wodonośnych poziomach neogenu i paleogenu obserwuje się 

mniejsze wahania położenia zwierciadła wody niż w poziomach czwartorzędowych. 

 

Zwierciadło wód wgłębnych (przepływu regionalnego) w rejonie Trójmiasta we 

wszystkich obserwowanych punktach wykazuje tendencję wzrostową w okresie prowadzenia 

pomiarów. Dla punktów monitoringu trójmiejskiego jest to okres 1995-2003. W okresie tym 

zaznacza się tendencja podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych we wszystkich 

obserwowanych punktach. Jednakże w przypadku wód poziomów czwartorzędu i neogenu 

wzrost położenia zwierciadła wody jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku poziomów 

kredowych. Ciśnienie wody w kredowych poziomach wodonośnych w ciągu tych 7 lat 

wzrosło nawet o 10 m słupa wody.  
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Nieco bardziej różnorodną sytuację stwierdzono na pozostałym obszarze regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Zwierciadło poziomów kredowych w rejonie Bydgoszczy, Torunia, 

Iławy, Kartuz najniższe stany notuje w latach 1991-1996, następnie obserwuje się wyraźne 

podniesienie zwierciadła i jego najwyższe stany w latach 1999-2002, następnie lekki spadek 

w latach 2003-2008 i ponowny niewielki wzrost w latach 2009-2011. Zmiany położenia 

zwierciadła wód wgłębnych (przepływu regionalnego) innych poziomów (Q, Ng, Pg) można 

pogrupować w kilka typów. W rejonie Bydgoszczy, Chojnic zmiany tych poziomów 

wykazują podobne tendencje zmian jak opisane powyżej zmiany zwierciadła poziomów 

kredowych, przy czym zakres zmian nie przekracza 1 m. W okolicach np. Kwidzynia 

stwierdzono ciągły wzrost położenia zwierciadła, wyraźny w latach 1991-1999, a w kolejnych 

znacznie powolniejszy. W rejonie Braniewa zwierciadło wód podziemnych wykazuje w 

całym omawianym okresie trend spadkowy, zaznaczają się wyraźne sezonowe wahania, 

najniższe jego stany wystąpiły w 1997 r. a najwyższe w 2000 r. W kilku rejonach nie 

stwierdzono wyraźnych zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, jednakże zaznaczają 

się w nich wahania sezonowe w ciągu poszczególnych lat. W rejonie Ustki, Kartuz, Iławy nie 

przekraczają one 0,5 m, natomiast w rejonie Słupska i Sierakowic mogą osiągać 2 m.  

 W przypadku wód wgłębnych (przepływu regionalnego) nie zauważa się związku 

pomiędzy położeniem punktu w strefie hydrodynamicznej (zasilania, tranzytu czy drenażu) a 

charakterem i typem wahań zwierciadła wód podziemnych. Nie jest to regułą, ale w 

zdecydowanej większości punktów głębokość położenia poziomu wodonośnego decyduje o 

charakterze i typie wahań zwierciadła wód podziemnych. Zwierciadło poziomów 

wodonośnych położonych poniżej 200 m p.p.t. nie reaguje na zmiany sezonowe zachodzące w 

ciągu roku, natomiast jeśli obserwuje się jego wahania to w cyklach kilkuletnich. Podobną 

zależność stwierdza się porównując zwierciadło wód gruntowych i wgłębnych biorących 

udział w przepływach lokalnych, pośrednich i regionalnych. Generalnie ich głębiej poziom 

wodonośny jest położony, tym słabiej widoczne są wahania w cyklach rocznych, 

wynikających głównie z sezonowych zmian warunków pogodowych. W głębszych 

poziomach wodonośnych, w porównaniu do płytszych poziomów, obserwuje się również 

opóźnienie reakcji zwierciadła wody na kilkuletnie zmiany klimatu w danym regionie.  

Średnie wartości amplitudy wahań zwierciadła wód podziemnych w okresie 1991-

2011 w poszczególnych strefach przepływu wzrastają wraz z jej głębokością: dla poziomów z 

wodami gruntowymi przepływu lokalnego wynosi 1,14 m, dla poziomów wód wgłębnych 
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przepływu lokalnego i pośredniego 1,93 m, a dla wód wgłębnych przepływu regionalnego 

2,77 m. 

 

Żaden z punktów monitoringowych uwzględnionych w opracowaniu nie jest położony 

na terenie górniczym ani w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. W strefie ochrony 

pośredniej położonych jest 19 punktów monitoringowych, a w zasięgu leja depresji ujęć wód 

podziemnych 13 punktów. Prawie wszystkie punkty leżące w obrębie lejów depresji ujęć 

znajdują się w rejonie Trójmiasta. Jednakże w przeważającej części tych punktów nie jest 

widoczne oddziaływanie ujęć na zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych. W kilku 

punktach monitoringowych (nr 34, 43, 44 TSO, czy II/208/2 sieci SOBWP) można zauważyć 

skokowe zmiany położenia zwierciadła wody o wartości 1-3 m, oraz wahania w cyklu 

rocznym odbiegające od obserwowanych w punktach leżących poza oddziaływaniem ujęć, 

przyjętych zatem za naturalne. Na tej podstawie można wnioskować, że w tych punktach jest 

zauważalne oddziaływanie ujęć na wahania zwierciadła wód podziemnych. Do takich 

spostrzeżeń upoważnia analiza wykonanych wykresów wahań zwierciadła wód podziemnych 

(zał. 2 - 4). Porównano w niej wahania zwierciadła wód podziemnych w piezometrach 

leżących w obrębie leja depresji ujęć wody z wahaniami w piezometrach, które odsłaniają tą 

samą strefę przepływu (lokalnego, przejściowego i regionalnego) oraz leżących w 

sąsiedztwie, jednakże poza oddziaływaniem ujęcia. Należy pamiętać, że aby jednoznacznie 

wykluczyć lub potwierdzić wspomniane oddziaływanie ujęć, należałoby skorelować wahania 

zwierciadła wód podziemnych z wielkością prowadzonej eksploatacji na ujęciach. Takich 

korelacji nie wykonano z powodu braku danych o wielkości eksploatacji ujęć.  

 

W celu bardziej szczegółowego przedstawienia zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych w latach 1991-2011 porównano stany średnie wyznaczone dla tego okresu ze 

stanami średnimi wyznaczonymi dla czterech okresów pięcioletnich oraz dla roku 2011. 

 Dla zdecydowanej większości punktów monitoringowych średni stan zwierciadła wód 

podziemnych w latach 1991-1995 określono poniżej wyznaczonego dla każdego z nich 

średniego stanu w wieloleciu 1991-2011 (zał.5, zał. tab. 1b, 2b, 3b). Obniżenie średniego 

stanu zwierciadła wody dla lat 1991-1995 stwierdzono we wszystkich strefach przepływu i 

poziomach wodonośnych. Stwierdza się taki stan na znacznych powierzchniach w całym 

regionie wodnym Dolnej Wisły. Jest to zapewne efekt oddziaływania suchych lat pierwszej 
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połowy lat 90-tych XX wieku. Wielkość tego obniżenia zwykle mieści się w granicach  

0-0,5 m. Wartości obniżenia większe od 1 m stwierdzono w kilku rejonach, dotyczyły one 

wyłącznie zwierciadła wód wgłębnych przepływu regionalnego. Największe obniżenie 

średnich stanów zwierciadła stwierdzono w przypadku poziomów kredowych: w rejonie 

Gdańska dochodzące do 5 m, oraz w rejonie Bydgoszczy i Torunia w wysokości 2-3 m. 

Średnie stany zwierciadła wyższe od średniej z wielolecia stwierdzono jednocześnie w 

różnych częściach regionu, jednakże w znacznie mniej licznych punktach monitoringowych. 

Są one wyższe najczęściej o 0-0,5 m, jedynie w jednym punkcie (II/535/1 sieci SOBWP) w 

rejonie Brodnicy o ponad 1 m.  

Średnia amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych we wszystkich punktach 

obserwacyjnych w latach 1991-1995 wyniosła 0,95 m. Niższa była w przypadku zwierciadła 

wód gruntowych (0,64 m), wyższa w przypadku zwierciadła wód wgłębnych lokalnego i 

pośredniego przepływu (1,36 m) i przepływu regionalnego (0,95 m). Najczęściej amplituda 

wahań w poszczególnych punktach nie przekracza 1 m. Najwyższe jej wartości stwierdzono 

w rejonie Kartuz dla zwierciadła czwartorzędowego poziomu wodonośnego (5,22 m) oraz w 

rejonie Bydgoszczy dla zwierciadła kredowego poziomu wodonośnego (5,20 m). 

 W latach 1996-2000 średnie stany położenia zwierciadła wód podziemnych są 

zbliżone do wyliczonych dla nich średnich z wielolecia 1991-2011 (zał. 6, zał. tab. 1b, 2b, 

3b). Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie punkty pomiarowe i obserwowane poziomy 

wodonośne średni poziom zwierciadła wody jest 0,06 m niższy od średniej z wielolecia. Dla 

zwierciadła wód gruntowych jest to wartość +0,02 m, dla zwierciadła poziomów wód 

wgłębnych lokalnego i pośredniego krążenia -0,04 m, a dla zwierciadła poziomów wód 

wgłębnych krążenia regionalnego -0,32 m. Zatem zaznacza się prawidłowość, że im niżej jest 

położony poziom wodonośny to stan jego zwierciadła jest nieco niższy od średniej z 

wielolecia. W przypadku zwierciadła wód gruntowych jego stan średni w latach 1996-2000 

oscyluje wokół wartości średniej z wielolecia, różnica tych wartości wynosi najczęściej plus 

lub minus kilka-kilkanaście centymetrów. W przypadku zwierciadła wód wgłębnych ta 

różnica wynosi częściej plus lub minus kilkadziesiąt centymetrów, przy czym największą 

wartość stwierdzono w rejonie Brodnicy (-2,72 m). Wody wgłębne przepływu regionalnego 

charakteryzują się w latach 1996-2000 średnim stanem zwierciadła najczęściej poniżej 

określonego dla nich stanu średniego w wieloleciu. Największa wartość  różnicy obu stanów 

(-3,49 m) stwierdzona została w rejonie Gdańska i dotyczy zwierciadła poziomu kredowego. 
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Średni stan zwierciadła wód podziemnych poniżej poziomu średniego z wielolecia najczęściej 

obserwuje się w NW, SE części regionu wodnego Dolnej Wisły oraz w rejonie Trójmiasta.  

Średnia amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych we wszystkich punktach 

obserwacyjnych w latach 1996-2000 wyniosła 1,16 m. Najniższa była w przypadku 

zwierciadła wód gruntowych (0,82 m), wyższa w przypadku zwierciadła wód wgłębnych 

lokalnego i pośredniego przepływu (1,35 m) i najwyższa w przypadku zwierciadła wód 

wgłębnych przepływu regionalnego (1,86 m). Najwyższe jej wartości (około 5-6 m) 

stwierdzono w rejonie Sopotu, Gdańska Kwidzynia dla zwierciadła oligoceńskiego i 

kredowego poziomu wodonośnego, oraz w rejonie Kurzętnik dla zwierciadła poziomu 

czwartorzędowego (4,18 m). 

Analizując średnie stany zwierciadła wód podziemnych w latach 2001-2006 widoczne 

jest wyraźne jego podniesienie w stosunku do okresów 1991-1995 i 1996-2000. W 

zdecydowanej większości punktów monitoringowych są one wyższe od średnich stanów 

wyznaczonych dla wielolecia 1991-2011 (zał. 7, zał. tab. 1b, 2b, 3b). Niższe stwierdzono w 

rejonie Trójmiasta tylko w 10 punktach, w tym w 9 dotyczą zmian zwierciadła wód 

gruntowych, a na pozostałym obszarze w dalszych 25 punktach, w tym tylko 4 dotyczą wód 

wgłębnych przepływu regionalnego. Średnia wartość odchylenia średnich stanów zwierciadła 

wody policzona dla lat 2001-2006 od stanów wyznaczonych dla wielolecia 1991-2011 wynosi 

0,14 m. Nie ujęto w tej wartości punktów monitoringu sieci trójmiejskiej z uwagi na 

zakończenie w niej pomiarów w 2004 r. Wartość ta policzona wyłącznie dla punktów sieci 

trójmiejskiej wynosi 0,22 m. W poniższym tekście (dotyczącym okresu 2001-2006) wartości 

policzone oddzielnie dla TSO będą podawane w nawiasie, po wartości policzonej dla 

wszystkich pozostałych punktów). Rozkład tej wartości w poszczególnych typach 

hydrodynamicznych przedstawia się następująco: zwierciadło wód gruntowych 0,11 m (0,11 

m), zwierciadło wód wgłębnych lokalnego i pośredniego przepływu 0,14 m (0,51 m), 

zwierciadło wód wgłębnych przepływu regionalnego 0,19 m (0,89 m). Największa dodatnia 

wartość różnicy obu stanów 2,93 m oraz wartość ujemna -0,78  stwierdzone zostały w rejonie 

Gdańska i dotyczą zwierciadła poziomu kredowego. 

Średnia amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych w latach 2001-2006 wyniosła 0,94 m 

(0,65 m). Najniższa była w przypadku zwierciadła wód gruntowych: 0,57 m (0,56 m), 

natomiast w przypadku zwierciadła wód wgłębnych lokalnego i pośredniego przepływu:  
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1,13 m (0,61 m) i przepływu regionalnego: 1,07 m (1,43 m). Najwyższe jej wartości, rzędu 

3,5-4,5 m, stwierdzono w rejonie Radzynia Chełmińskiego, Braniewa, Kurzętnik i Ryjewa. 

Średnie stany zwierciadła wody wyznaczone dla okresu 2006-2010 są najbardziej 

zbliżone do średnich stanów wyznaczonych dla wielolecia 1991-2011 (zał. 8, zał. tab. 1b, 2b, 

3b). Średnie położenie zwierciadła wody w okresie 2006-2010, analizując wszystkie punkty 

pomiarowe, wynosi 0,01 m ponad jego średnie położenie w wieloleciu 1991-2011. Średnia 

wartość różnicy obu średnich stanów zwierciadła wody dla poszczególnych stref przepływu 

wynosi: wody gruntowe -0,048 m, wody wgłębne lokalnego i pośredniego przepływu  

-0,003 m, wody wgłębne przepływu regionalnego 0,126 m. Aczkolwiek w poszczególnych 

punktach każdej z wymienionych stref różnica pomiędzy średnim stanem zwierciadła wody w 

omawianym okresie i w wieloleciu równie często wynosi plus lub minus kilkadziesiąt 

centymetrów, co plus lub minus kilka centymetrów. Najwyższe wartości zarówno dodatnie 

jak i ujemne różnic obu stanów zanotowano w południowej części regonu wodnego Dolnej 

Wisły, dodatnie w rejonie miejscowości Braniewo (2,74 m), Koneck (1,38 m), Bydgoszcz 

(1,03 m) a ujemne w rejonie Brodnicy (-0,82 m). 

Średnie wartości amplitudy wahań zwierciadła wód podziemnych w latach 2006-2010 nie 

przekraczają 1 m w każdej z wydzielonych stref przepływu. Jednakże jej wartość nieznacznie 

wzrasta wraz z głębokością strefy: w strefie wód gruntowych wynosi 0,79 m, wód wgłębnych 

lokalnego i pośredniego przepływu 0,86 m i wód wgłębnych przepływu regionalnego 0,95 m. 

Średnia wartość amplitudy wahań dla wszystkich punktów monitoringowych dla omawianego 

okresu wynosi 0,86 m. Jej najwyższe wartości zaobserwowano głównie w południowej części 

regionu wodnego Dolnej Wisły. Najwyższe wartości amplitudy wahań, powyżej 2 m, 

stwierdzono w 8 punktach w rejonie: Bydgoszczy (4,08 m), m. Pszczółki (3,07), Lisewa (2,58 

m), Rzeczenicy (2,35 m), Rogóźna (2,27 m), Iławy (2,20 m), Brodnicy (2,09 m), Gronowa 

Elbląskiego (2,06 m). W wymienionych punktach obserwowane jest zwierciadło zarówno 

wód gruntowych jak i wgłębnych. 

W roku 2011 zwierciadło wód podziemnych statystycznie zalega najwyżej w 

omawianym wieloleciu 1991-2011 (zał.9, zał. tab. 1b, 2b, 3b). Średnie położenie zwierciadła 

wody w 2011 r., analizując wszystkie punkty pomiarowe, wynosi 0,25 m ponad jego średnie 

położenie w wieloleciu 1991-2011. Średnia wartość odchylenia średnich stanów od średnich 

stanów z wielolecia wody dla poszczególnych stref przepływu wynosi: wody gruntowe  

0,14 m, wody wgłębne lokalnego i pośredniego przepływu 0,20 m, wody wgłębne przepływu 
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regionalnego 0,41 m. Najwyższą wartość odchylenia stwierdzono w rejonie Braniewa  

(3,46 m) oraz Bydgoszczy (1,46 m) i Braniewa Elbląskiego (1,26 m). Średnie położenie 

zwierciadła wody poniżej średniej z wielolecia przeważnie występuje w środkowo-

wschodniej i północnej części regionu wodnego Dolnej Wisły.  

Średnia amplituda wahań zwierciadła wody w roku 2011, obliczona dla wszystkich punktów 

monitoringowych, wynosi 0,59 m. Wartość ta jest zbliżona w poziomach wodonośnych 

wszystkich stref przepływu i zawiera się w przedziale 0,55-0,61 m. Najwyższą amplitudę 

wahań wynoszącą 3,25 m stwierdzono w rejonie Lisewa, a wartości powyżej 2 m w okolicach 

Iławy, Rogowa, Rzeczenicy, Gronowa Elbląskiego. 

 

 Przedstawione powyżej zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych 

determinowane są również przez warunki klimatyczne występujące w regionie wodnym 

Dolnej Wisły. Charakterystyka warunków klimatycznych została opisana w rozdziale 4.2. 

Porównując warunki klimatyczne występujące w różnych częściach regionu (głównie 

temperatury powietrza oraz sumy opadów) ze zmianami położenia zwierciadła wód 

podziemnych zauważa się następujące prawidłowości: 

- brak zależności amplitudy wahań zwierciadła wód podziemnych od rozkładu średniej 

rocznej temperatury powietrza oraz od rocznej sumy opadów atmosferycznych; 

- nie obserwuje się zależności zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w zależności 

od rozkładu średniej rocznej temperatury powietrza; 

- zaznacza się nieznaczna zależność zmian położenia zwierciadła wód podziemnych od 

rocznych sum opadów; strefy obniżonego zwierciadła wód podziemnych w stosunku do stanu 

średniego z wielolecia jedynie sporadycznie zostały wyznaczone na obszarach, na których 

notuje się najwyższe w regionie roczne sumy opadów (powyżej 700 mm), natomiast jeśli są 

one wyznaczane dla poszczególnych analizowanych pięcioleci i 2011 r. (zał. 5-9) to 

przeważnie na obszarach, na których roczna suma opadów atmosferycznych nie przekracza 

600 mm (w południowej i środkowej części regionu wodnego). 

 Brak wyraźnych zależności pomiędzy warunkami klimatycznymi a zmianami 

położenia zwierciadła wód podziemnych jest oczywista. Obserwowane bowiem zmiany 

położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie w znacznej mierze zależą od innych 

czynników, w tym antropogenicznych (np. ograniczenie eksploatacji niektórych ujęć). 
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Natomiast jeśli wynikają one ze zmian klimatycznych (np. wystąpienie roku bardzo suchego, 

czy bardzo mokrego), to zwykle obserwowane są z podobnymi trendami w całym regionie. 

 

7. Identyfikacja typowych wahań i tendencji zmian 
położenia zwierciadła wód podziemnych w odniesieniu 
do poziomów wodonośnych w jednostkach 
hydrogeologicznych, JCWPd i rejonach wodno-
gospodarczych oraz w zlewniach bilansowych 

 W każdym punkcie monitoringowym określono typ wahań zwierciadła wód 

podziemnych. Wykorzystano do tego celu klasyfikację Pleczyńskiego (1981), w której 

rozróżnia się cztery charakterystyczne typy wahań. Typ I występuje zwykle w płytko 

zalegającym przypowierzchniowym poziomie wodonośnym, typ II charakteryzuje wody 

podziemne z głęboko występującym zwierciadłem, zwykle zbiorniki o regionalnym 

rozprzestrzenieniu ze znacznymi zasobami statycznymi, typ III cechuje rozległe zbiorniki 

wód podziemnych, często w obszarze międzyrzeczy, typ IV stwierdza się często w 

zbiornikach pradolinnych, dolinnych, sandrowych, zwykle dotyczy wód podziemnych o 

reżimie stokowym. Wszystkie typy zostały szczegółowiej opisane w rozdziale dotyczącym 

metodyki wykonanych prac.  

W regionie wodnym Dolnej Wisły możliwe było zidentyfikowanie wszystkich 

czterech typów wahań wód podziemnych: typ I w 43 punktach monitoringowych, typ II w 28 

punktach, typ III w 79 punktach i typ IV w 76 punktach (zał. tab. 1a, 2a, 3a). Rozkład 

wydzielonych typów wahań na obszarze rejonów wodno-gospodarczych, jednolitych części 

wód podziemnych (JCWPd) oraz zlewni bilansowych wydzielonych w regionie wodnym 

Dolnej Wisły zostały przedstawione w tabelach 1, 2 i 3. Przedstawione częstości 

występowania poszczególnych typów wahań na tych obszarach zależą przede wszystkim od 

charakterystyki obserwowanych poziomów wodonośnych: głębokości ich zalegania, stopnia 

izolacji od powierzchni terenu, pozycji w strefie hydrodynamicznej, ilościowej i jakościowej 

charakterystyki składowych zasilających. 
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Tab. 1. Zestawienie częstości występowania typów wahań zwierciadła wód podziemnych w 
rejonach wodno-gospodarczych regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Nazwa rejonu wodno-gospodarczego 
Ilość punktów        

monitoringowych w 
rejonie 

Typy wahań zwierciadła wód podziemnych - częstość występowania 

I II III IV 

Bauda 1 0 0 1 0 
Czarna Woda, Płutnica 4 0 0 1 3 

Dolna Brda 6 1 3 4 0 
Dolna Drwęca 2 1 1 0 0 

Dolna Liwa 1 0 1 0 0 
Dolna Łupawa 1 0 0 1 0 

Dolna Osa 1 1 0 0 0 
Dolna Pasłęka 2 0 0 2 0 
Dolna Radunia 15 0 3 11 1 

Dolna Reda, Zagórska Struga 21 2 1 7 11 
Dolna Słupia 3 0 0 1 2 
Dolna Wda 4 2 0 0 2 

Drwęca Warmińska 1 0 1 0 0 
Drwęca ze zlewnią Jeziora Drwęckiego po wodowskaz Samborowo 5 2 1 0 2 

Fryba 1 0 0 1 0 
Górna Brda 2 1 0 1 0 
Górna Liwa 2 2 0 0 0 
Górna Łeba 4 1 1 1 1 

Górna Łupawa 4 1 2 1 0 
Górna Osa 4 1 3 0 0 

Górna Pasłęka 3 1 0 2 0 
Górna Słupia 1 0 0 1 0 

Kacza, Potok Oliwski 19 3 0 7 9 
Kamionka 1 0 1 0 0 

Kanał Elbląski, Dzierzgoń 1 0 0 0 1 
Kanał Główny 2 1 0 0 1 

Kotlina Toruńska (pradolina) 3 1 0 1 1 
Lutryna 2 1 0 1 0 

Mień 3 0 0 3 0 
Mierzeja Wiślana 1 0 0 0 1 

Młynówka Malborska 2 0 0 2 0 
Motława-Bielawa-Kłodawa 4 0 3 1 0 

Odcinek ujściowy Drwęca ze zlewnią Bachy 2 2 0 0 0 
Pas nadmorski 3 2 0 0 1 

Piaśnica 4 1 0 2 1 
Półwysep Helski 4 1 0 1 2 

Przymorze 4 0 2 1 1 
Równina Inowrocławska 1 1 0 0 0 

Struga Toruńska 1 0 0 1 0 
Środkowa Brda 1 0 0 1 0 

Środkowa Drwęca po wodowskaz Brodnica 4 2 0 2 0 
Środkowa Łeba 1 1 0 0 0 

Środkowa Słupia 1 0 0 1 0 
Środkowa Wda 1 0 0 0 1 

Środkowa Wierzyca 1 1 0 0 0 
Wałsza 1 1 0 0 0 

Wda z Trzebiochą 3 1 1 1 0 
Wel 1 0 0 1 0 

Wietcisa 2 0 0 1 1 
Wisła (1), Fordon-Świecie 1 1 0 0 0 

Wysoczyzna Damnicka 1 0 0 1 0 
Zbrzyca 1 0 1 0 0 

Zlewnia Jeziora Charzykowskiego 13 0 3 0 10 
Żuławy Elbląskie 2 2 0 0 0 
Żuławy Gdańskie 43 2 0 8 33 
Żuławy Wielkie 4 3 0 0 1 
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Tab. 2. Zestawienie częstości występowania typów wahań zwierciadła wód podziemnych w 
JCWPd regionu wodnego Dolnej Wisły. 
Nr JCWPd obowiązujące 

do 2015 r. 

Ilość punktów 
monitoringowych w 

JCWPd 

Typy wahań zwierciadła wód podziemnych - częstość występowania 

I II III IV 

11 20 3 5 8 4 
12 3 2 0 0 1 
13 62 6 7 24 25 
14 4 1 0 1 2 
15 48 2 0 13 33 
16 4 3 0 0 1 
17 1 0 0 0 1 
18 2 2 0 0 0 
19 9 2 1 5 1 
29 16 1 4 11 0 
30 8 2 1 2 3 
31 2 1 0 1 0 
32 4 1 1 2 0 
37 8 1 4 3 0 
38 3 2 0 0 1 
39 1 1 0 0 0 
40 22 10 5 4 3 
44 3 2 0 1 0 
45 3 1 0 1 1 
46 3 0 0 3 0 

 
Tab.3. Zestawienie częstości występowania typów wahań zwierciadła wód podziemnych w 
zlewniach bilansowych regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Nr zlewni bilansowej 
Ilość punktów 

monitoringowych w 
zlewni bilansowej 

Typy wahań zwierciadła wód podziemnych - częstość występowania 

I II III IV 

GD01 10 3 0 6 1 
GD02 9 4 3 1 1 
GD03 14 7 2 3 2 
GD04 24 2 8 14 0 
GD05 8 3 1 1 3 
GD06 3 1 0 1 1 
GD07 62 34 20 6 2 
GD08 5 0 0 3 2 
GD09 9 1 4 3 1 
GD10 9 4 1 2 2 
GD11 52 7 1 18 26 
GD12 10 5 1 2 2 
GD13 3 2 0 0 1 
GD14 8 2 1 5 0 

 

 Analizując określone typy wahań zwierciadła wód podziemnych w obserwowanych 

piętrach wodonośnych można stwierdzić, że wahania wód piętra kredowego przeważnie 

przypisano do typu II i III, natomiast typu IV nie wyróżniono. Typowe dla zwierciadła 

poziomów wodonośnych neogenu i paleogenu są również wahania typu II i III, lokalnie 

stwierdzono również dwa pozostałe typy. W przypadku zwierciadła wody poziomów 
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czwartorzędu przeważają wahania typów III i IV, w dalszej kolejności typu I i podrzędnie 

typu II. Zastanawiające może być w przypadku poziomów czwartorzędowych brak dużego 

znaczenia typu wahań z grupy I. Jednakże przedstawione wyniki potwierdza zestawienie 

typów wahań zwierciadła wód podziemnych występujących płytko pod powierzchnią terenu, 

na głębokości 0-2 m p.p.t. Dominującym dla nich jest typ wahań IV (w 46 punktach), w 

dalszej kolejności typ III (w 11 punktach), I (w 5 punktach), a typu II nie odnotowano.  

 Wyraźnie zaznacza się wpływ głębokości strefy przepływu wód podziemnych, czy też 

występowania poziomów wodonośnych na charakter wahań zwierciadła wody. Wahania 

zwierciadła wód gruntowych przepływu lokalnego należą do typu IV i w drugiej kolejności 

do typu III (spośród 115 punktów: typ IV – 55%, typ III - 36%, typ I – 14%, typ II – 0%). 

Bardziej równomierny rozkład poszczególnych typów wahań występuje w przypadku wód 

wgłębnych przepływu lokalnego i przejściowego, przy czym przeważają typy III i I (spośród 

73 punktów: typ III – 37%, typ I - 31%, typ IV – 18%, typ II – 10%). Dla wahań zwierciadła 

wód wgłębnych regionalnego krążenia typowe są wahania typu II i III, wahań typu IV nie 

stwierdzono (typ II – 47%, typ III - 42%, typ I – 4%, typ IV – 0%). 

 Pewne różnice w typie wahań zwierciadła wód podziemnych występują również w 

różnych strefach hydrodynamicznych. W strefie zasilania dominuje typ III wahań (spośród 55 

punktów w strefie: typ III – 51%, typ I - 25%, typ II – 18%, typ IV – 6%), w strefie 

przepływu typ III i II (spośród 53 punktów: typ III – 45%, typ II - 30%, typ I – 15%, typ IV – 

10%), a w strefie drenażu typ IV (spośród 118 punktów: typ IV – 57%, typ III - 23%, typ I – 

18%, typ II – 2%).  

 Spośród analizowanych czynników antropogenicznych mogących wpływać na 

wahania wód podziemnych jedynie ujęcia wód podziemnych są położone w sąsiedztwie 

punktów monitoringowych. W obrębie ich lejów depresji znajduje się 13 punktów 

monitoringowych. Dla zwierciadeł wody w nich obserwowanych określono typ III wahań (w 

2 punktach) oraz typ IV (w 11 punktach). 

 

 Dla wszystkich punktów monitoringowych została określona tendencja zmian 

położenia zwierciadła wody w okresie 1991-2011. Została ona przedstawiona na wykresach 

(zał. 2, 3, 4) oraz w tabelach (zał. tab. 1b, 2b, 3b). W oparciu o tabele tendencje zmian można 

określić poprzez porównanie odchyleń stanów średnich policzonych dla 4 okresów 

pięcioletnich oraz dla roku 2011 od stanów średnich z wielolecia 1991-2011. Generalnie w 

mailto:biuro@pectore-eco.pl


Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

  60 
 

całym regionie wodnym Dolnej Wisły, w oparciu o wykonane obliczenia uwzględniające 

wszystkie punkty monitoringowe (średnia wartość odchylenia od stanów z wielolecia dla 

poszczególnych lat wynosi: -0,28 m dla lat 1991-1995; +0,06 m dla lat 1996-2000; +0,14 m 

dla lat 2001-2005; +0,01 m dla lat 2006-2010, +0,25 m dla 2011 r.) tendencja zmian 

położenia zwierciadła wody przedstawia się następująco: najniżej zwierciadło wody 

występowało w pierwszych latach omawianego okresu, następnie podnosiło się i najwyższe 

stany osiągało w latach 2001-2005, w kolejnych latach (do roku 2009/2010) następowało 

obniżenie położenia zwierciadła wody, po czym obserwuje się ponownie jego podniesienie, 

aż do uzyskania najwyższych stanów w 2011 r. Aczkolwiek w poszczególnych punktach 

obserwuje się bardziej różnorodne tendencje. W rejonie Trójmiasta w większości punktów 

stwierdza się w wieloleciu 1991-2011 trend podnoszenia się zwierciadła wody, przy czym 

obserwuje się tendencje jednostajnego wzrostu w całym wieloleciu, albo wyraźniej zaznacza 

się tendencja wzrostowa w latach 1991-1995. Na pozostałym obszarze obok podobnych 

tendencji spotyka się tendencje obniżania się zwierciadła wody lub jego stagnacji w całym 

wieloleciu. Bardziej szczegółowo zostały one opisane w poprzednim rozdziale. 

 W celu przedstawienia tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w 

odniesieniu do poziomów wodonośnych w jednostkach hydrogeologicznych, JCWPd i 

rejonach wodno-gospodarczych oraz w zlewniach bilansowych wyznaczono w każdym 

punkcie monitoringowym trend zmian położenia zwierciadła wody w wieloleciu 1991-2011 

(uwzględniono tylko te punkty, dla których ciągi pomiarowe obejmowały przynajmniej 

większą część wielolecia).  Do oceny wybrano 160 punktów monitoringowych, w tej liczbie 

w 98 punktach stwierdzono tendencję podnoszenia się zwierciadła wody w wieloleciu, w 17 

punktach tendencję obniżania, a w 45 punktach nie stwierdzono wyraźnych trendów zmian. 

Uzyskane wyniki obliczeń dla rejonów wodno-gospodarczych, JCWPd i zlewni bilansowych 

zostały przedstawiona w tabelach 4, 5 i 6. 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pectore-eco.pl


Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

  61 
 

Tab. 4. Zestawienie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w rejonach wodno-
gospodarczych regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Nazwa rejonu wodno-gospodarczego 
Ilość punktów        

monitoringowych w 
rejonie 

Tendencja zmian położenia zwierciadła wód podziemnych - 
częstość występowania 

Podniesienia Bez większych zmian Obniżenia 

Bauda 0       
Czarna Woda, Płutnica 1     1 

Dolna Brda 6 3 3   
Dolna Drwęca 2 2     

Dolna Liwa 1 1     
Dolna Łupawa 0       

Dolna Osa 1 1     
Dolna Pasłęka 2 1   1 
Dolna Radunia 13 13     

Dolna Reda, Zagórska Struga 16 11 5   
Dolna Słupia 3   1 2 
Dolna Wda 2   2   

Drwęca Warmińska 1 1     
Drwęca ze zlewnią Jeziora Drwęckiego po wodowskaz Samborowo 5 2   3 

Fryba 1   1   
Górna Brda 1 1     
Górna Liwa 1     1 
Górna Łeba 3   2 1 

Górna Łupawa 3 1 2   
Górna Osa 4 2 2   

Górna Pasłęka 0       
Górna Słupia 1 1     

Kacza, Potok Oliwski 15 13 1 1 
Kamionka 1   1   

Kanał Elbląski, Dzierzgoń 0       
Kanał Główny 0       

Kotlina Toruńska (pradolina) 1   1   
Lutryna 0       

Mień 2 1 1   
Mierzeja Wiślana 0       

Młynówka Malborska 1 1     
Motława-Bielawa-Kłodawa 4 3 1   

Odcinek ujściowy Drwęca ze zlewnią Bachy 0       
Pas nadmorski 1   1   

Piaśnica 1   1   
Półwysep Helski 0       

Przymorze 3 1 2   
Równina Inowrocławska 1 1     

Struga Toruńska 1 1     
Środkowa Brda 0       

Środkowa Drwęca po wodowskaz Brodnica 2     2 
Środkowa Łeba 0       

Środkowa Słupia 1 1     
Środkowa Wda 1 1     

Środkowa Wierzyca 1 1     
Wałsza 0       

Wda z Trzebiochą 2 1 1   
Wel 1     1 

Wietcisa 2 2     
Wisła (1), Fordon-Świecie 1 1     

Wysoczyzna Damnicka 1 1     
Zbrzyca 0       

Zlewnia Jeziora Charzykowskiego 13 4 7 2 
Żuławy Elbląskie 0       
Żuławy Gdańskie 34 23 9 2 
Żuławy Wielkie 3 2 1   
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Tab. 5. Zestawienie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w JCWPd regionu 
wodnego Dolnej Wisły. 
Nr JCWPd obowiązujące 

do 2015 r. 

Ilość punktów 
monitoringowych w 

JCWPd 

Tendencja zmian położenia zwierciadła wód podziemnych - 
częstość występowania 

Podniesienia Bez większych zmian Obniżenia 
11 15 5 7 3 
12 1   1   
13 45 35 8 2 
14 0       
15 39 28 9 2 
16 3 2 1   
17 0       
18 0       
19 3 2   1 
29 14 5 7 2 
30 7 5 2   
31 2   1 1 
32 2 2     
37 7 3 4   
38 1   1   
39 0       
40 15 7 2 6 
44 2 2     
45 2 1 1   
46 2 1 1   

 
Tab.6. Zestawienie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w zlewniach 
bilansowych regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Nr zlewni bilansowej 
Ilość punktów 

monitoringowych w 
zlewni 

Tendencja zmian położenia zwierciadła wód podziemnych - częstość 
występowania 

Podniesienia Bez większych zmian Obniżenia 
GD01 7 4 3   
GD02 5 3 2   
GD03 10 4   6 
GD04 21 8 11 2 
GD05 5 2 3   
GD06 3 3     
GD07 51 39 10 2 
GD08 5 2 1 2 
GD09 6 2 4   
GD10 5 1 3 1 
GD11 33 24 7 2 
GD12 6 4 1 1 
GD13 0       
GD14 3 2   1 

 

 Przewagę tendencji podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych uzyskuje się 

również w przypadku analizowania stref hydrodynamicznych. Jednakże można zauważyć 

zależność, że w strefach drenażu i przepływu w większej ilości punktów stwierdzono trend 

podnoszenia i w mniejszej trend obniżania zwierciadła wód podziemnych niż w strefie 

zasilania. W strefie zasilania na 38 punktów obserwacyjnych: tendencję podnoszenia 
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zwierciadła stwierdzono w 45% punktów, obniżania 18%, a w 37% nie stwierdzono 

wyraźnych trendów zmian jego położenia. Dla pozostałych stref wartości udziału 

poszczególnych tendencji przedstawiają się następująco (wartości podano w tej samej 

kolejności): strefa przepływu 66%, 7% i 27%; strefa drenażu 67%, 9% i 24%. 

Ogólnie można również stwierdzić, że im głębszego i starszego poziomu 

wodonośnego zwierciadło jest analizowane, tym tendencja jego podnoszenia bardziej 

przeważa (tab. 7).  

 

Tab.7. Zestawienie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w różnych typach 
warunków hydrogeologicznych i w zależności od stratygrafii poziomów wodonośnych. 

 Tendencja zmian położenia zwierciadła wód podziemnych 
 Podniesienia Bez większych zmian Obniżenia 
 [%] 

Stratygrafia poziomu wodonośnego:       
czwartorzęd (127)* 58 31 11 
neogen/paleogen (20) 60 25 15 
kreda (13) 93 7 0 
Typ warunków hydrogeologicznych:       
1-wody gruntowe-przepływ lokalny (82) 57 10 33 
2-wody wgłębne-przepływ lokalny i pośredni (46) 57 28 15 
3,4-wody wgłębne-przepływ regionalny (32) 78 16 6 
*- w nawiasie podano liczbę punktów monitoringowych wybranych do analizy  

 

 

8. Identyfikacja wpływu oddziaływania zmian położenia 
zwierciadła wód podziemnych na środowisko ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na 
obszary chronione 

 W rozdziale przestawiono wpływ zmian położenia zwierciadła wód podziemnych oraz 

tendencji jego zmian w wieloleciu 1991-2011 na środowisko przyrodnicze. W celu oceny 

wpływu na poszczególne obszary chronione przeanalizowano wahania wód podziemnych w 

punktach monitoringowych położonych na obszarze każdego z obszarów chronionych w 

regionie wodnym Dolnej Wisły. Na podstawie analizowanych danych, zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną 92000/60/WE, nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu zmian 

położenia wód podziemnych na jakikolwiek obszar chroniony. W dalszej części rozdziału 

przedstawiono bardziej szczegółową charakterystykę wahań zwierciadła wody oraz tendencje 

jego zmian w kilku typach obszarów chronionych występujących w regionie. Nie odniesiono 
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się do wpływu na rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, ponieważ w ich 

granicach nie jest położony żaden punkt monitoringowy. 

 W Regionie wodnym Dolnej Wisły znajdują się dwa parki narodowe: Park Narodowy 

Bory Tucholskie i Słowiński Park Narodowy. Spośród analizowanych punktów 

monitoringowych 9 znajduje się w obrębie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wszystkie 

obserwują wody poziomów czwartorzędowych położonych w strefie zasilania wód 

podziemnych. Charakteryzują się typem wahań zwierciadła III oraz brakiem tendencji zmian 

położenia zwierciadła wody. Tylko w jednym punkcie stwierdzono nieznaczną tendencję do 

obniżania zwierciadła. Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych dla wielolecia 1998-

2011 wynosi od 0,3 do 1,5 m. Średni stan zwierciadła w tym wieloleciu określony dla 8 

punktów wynosi 9,78 m p.p.t., przy czym zmienia się od 4,54 do 16,60 m p.p.t. 

 W obrębie Słowińskiego Parku Narodowego zinterpretowane zostały 3 punkty 

monitoringowe. Obserwowane w nich jest zwierciadło wody poziomów czwartorzędowych, 

położonych w hydrodynamicznej strefie drenażu. Wahania zwierciadła wody 

zaklasyfikowano do typów I i IV. Amplituda wahań zwierciadła wody w wieloleciu 1991-

2011 zwykle nie przekracza 1 m. W jednym punkcie zaobserwowano amplitudę wahań 

wynoszącą 4,7 m, jednakże ta wartość wynika z podniesienia zwierciadła wody w latach 

1991-1992, w późniejszych latach amplituda nie przekroczyła również 1 m. Średni stan 

zwierciadła w wieloleciu 1991-2011 określony dla 3 punktów wynosi 3,11 m p.p.t., przy 

czym zmienia się od 0,96 do 5,65 m p.p.t. 

Na podstawie przedstawionych charakterystyk można stwierdzić, że zmiany położenia 

zwierciadła wód podziemnych nie wykazują tendencji mogących mieć szkodliwy wpływ na 

środowisko przyrodnicze parków narodowych. 

 

Posiadane obserwacje monitoringowe upoważniają do oceny wpływu zmian położenia 

zwierciadła wód podziemnych na terenie 9 parków krajobrazowych leżących w regionie 

wodnym Dolnej Wisły. Podobnie jak w przypadku parków narodowych nie stwierdzono 

możliwości negatywnego wpływu obserwowanych zmian. We wszystkich parkach 

krajobrazowych w analizowanym wieloleciu przeważnie nie obserwuje się żadnych trendów 

zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, jeśli obserwuje się tendencje do obniżania 

zwierciadła lub podnoszenia to są one bardzo nieznaczne. Poniżej przedstawiona została w 
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ogólnych zarysach charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w 

poszczególnych parkach krajobrazowych. 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – w jego granicach znajduje się 1 punkt 

monitoringowy, w którym obserwuje się zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego. 

Punkt położony jest w strefie hydrodynamicznej zasilania. Wahania zwierciadła wody 

zaklasyfikowano do typu III. Amplituda wahań zwierciadła w wieloleciu 1991-2011 

wyniosła 0,7 m. W tymże wieloleciu obserwuje się tendencję do obniżania zwierciadła 

wody, jednakże wielkość tego obniżenie jest nieznaczna. Średni stan zwierciadła wody 

w tym wieloleciu wynosił 6,56 m p.p.t. i zmieniał się od 6,20 do 6,90 m p.p.t. 

Kaszubski Park Krajobrazowy – w jego granicach znajduje się 5 punktów monitoringowych, 

wszystkie położone są w strefie zasilania wód podziemnych. W czterech z nich 

obserwuje się zwierciadło poziomów czwartorzędowych i w jednym poziomu 

kredowego. Amplituda rocznych wahań zwierciadła poziomów czwartorzędowych 

może dochodzić do 3 m, jednakże w ostatnich 5 latach nie przekracza 0,5 m, a 

kredowego nie przekracza 1 m. Wyróżniono 3 różne typy wahań zwierciadła: typ I i II 

w 2 punktach, oraz typ III w 1 punkcie. W poziomach czwartorzędowych w wieloleciu 

nie obserwuje się żadnych trendów zmian położenia zwierciadła wody. W poziomie 

kredowym stwierdzono tendencję podnoszenia zwierciadła. Średni stan zwierciadła 

wody poziomu kredowego w wieloleciu 1991-2011 wynosił 0,82 m p.p.t. i zmieniał się 

od 0,70 do 1,29 m p.p.t. Natomiast średnie stany zwierciadła określone dla 

poszczególnych piezometrów obserwujących poziomy czwartorzędowe zmieniają się od 

0,74 do 21,85 m p.p.t. 

Nadmorski Park Krajobrazowy - w jego granicach znajduje się 18 punktów monitoringowych, 

wszystkie położone są w strefie drenażu wód podziemnych i obserwowane jest w nich 

zwierciadło poziomów czwartorzędowych. Stwierdzono w nich dominację wahań 

zwierciadła typu IV (w 9 punktach) i III (w 7 punktach). W pozostałych 2 punktach 

wahania zwierciadła zaliczono do typu I. Średnia dla wszystkich punktów amplituda 

wahań zwierciadła w wieloleciu wynosi 0,92 m. Tendencje zmian położenia zwierciadła 

wody w wieloleciu 1991-2011 określono tylko dla 6 punktów: w 2 odnotowano 

tendencję podnoszenia zwierciadła, w 1 tendencję do jego obniżania (jednakże w 

ostatnich 10 latach utrzymuje się tendencja podnoszenia zwierciadła), a w 3 

utrzymywanie się zwierciadła na tym samym poziomie. W pozostałych punktach 
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obserwacje prowadzone są od 2000 r. Nie zaobserwowano w nich, w tym krótszym 

okresie, ani tendencji do ponoszenia ani do opadania zwierciadła wody. Średni stan 

zwierciadła wód podziemnych określony dla 18 punktów wynosi 1,55 m p.p.t. 

Natomiast średnie stany zwierciadła określone dla poszczególnych piezometrów 

zmieniają się od -0,44 do 12,27 m p.p.t. Wartość najwyższą uzyskano tylko dla jednego 

piezometru, wartości dla pozostałych 17 punktów nie przekraczają 3,06 m p.p.t. 

Park Krajobrazowy Dolina Słupi – znajdują się w nim 2 punkty monitoringowe położone w 

strefie drenażu wód podziemnych. W jednym obserwuje się wody czwartorzędu a w 

drugim miocenu. Stwierdzono w obu punktach typ IV wahań zwierciadła wody oraz 

tendencję w wieloleciu 1991-2011 do jego obniżania. Jednakże w ostatnich 6 latach 

widoczna jest tendencja w jednym z nich do niewielkiego podnoszenia, a w drugim do 

niewielkiego obniżania zwierciadła wody. Amplituda wahań zwierciadła w skali całego 

wielolecia oscyluje wokół 1 m. Średni stan zwierciadła w wieloleciu 1991-2011 został 

określony dla 2 punktów w wynosi 8,85 m p.p.t., przy czym zmienia się od 8,18 do  

9,37 m p.p.t. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy – charakter zmian zwierciadła wody można przedstawić w 

oparciu o obserwacje z 2 punktów monitoringowych. Jeden jest położony w strefie 

zasilania a drugi w strefie przepływu wód podziemnych. Obserwowane w nich są 

czwartorzędowe oraz kredowe poziomy wodonośne. Stwierdzono w nich amplitudę 

wahań zwierciadła wody w wieloleciu 1991-2011 w wysokości 1-4 m, oraz typy wahań 

zwierciadła wody I i III. W obu punktach zaobserwowano tendencję do podnoszenia się 

zwierciadła wody w omawiany wieloleciu. Średni stan zwierciadła wody poziomu 

kredowego w wieloleciu 1991-2011 wynosił 39,73 m p.p.t. i zmieniał się od 38,72 do 

41,45 m p.p.t. Natomiast średni stan zwierciadła poziomu czwartorzędowego wynosił 

20,81 m p.p.t. i zmieniał się od 19,30 do 23,19 m p.p.t. 

Wdecki Park Krajobrazowy – w jego granicach znajduje się 1 punkt monitoringowy, w 

którym obserwuje się zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego. Punkt położony 

jest w strefie drenażu wód podziemnych. Zaobserwowane wahania zwierciadła wody 

zaklasyfikowano do typu IV. Amplituda wahań zwierciadła w wieloleciu 1991-2011 

wyniosła 1,8. W tymże wieloleciu nie obserwuje się żadnych tendencji zmian położenia 

zwierciadła wody. Średni stan zwierciadła wody w tym wieloleciu wynosił 12,59 m 

p.p.t. i zmieniał się od 11,45 do 13,25 m p.p.t. 
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Wdzydzki Park Krajobrazowy - w jego granicach znajduje się również tylko 1 punkt 

monitoringowy, w którym obserwuje się zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego. 

Punkt położony jest w strefie zasilania wód podziemnych. Zaobserwowane wahania 

zwierciadła wody zaklasyfikowano do typu III. Amplituda wahań zwierciadła w 

wieloleciu 1991-2011 wyniosła 1,5. W tymże wieloleciu zwierciadło wody nie 

wykazuje żadnych tendencji zmian położenia. Średni stan zwierciadła wody w tym 

wieloleciu wynosił 13,50 m p.p.t. i zmieniał się od 12,62 do 14,13 m p.p.t. 

Zaborski Park Krajobrazowy - w jego granicach znajduje się 6 punktów monitoringowych, 

wszystkie położone są w strefie zasilania wód podziemnych. Obserwuje się w nich 

poziomy wodonośne czwartorzędu i oligocenu. Zaobserwowane wahania zwierciadła 

wody zaklasyfikowano do typu II (w 3 punktach) i III (w 1 punkcie).  W 3 punktach 

stwierdzono tendencję do niewielkiego podnoszenia a w 1 do bardzo niewielkiego 

obniżania zwierciadła wody w wieloleciu 1991-2011. Średni stan zwierciadła wody 

poziomu oligocenu w tym wieloleciu wynosił 3,52 m p.p.t. i zmieniał się od 2,79 do 

4,19 m p.p.t. Średni stan zwierciadła poziomów czwartorzędowych był na zbliżonym 

poziomie i wynosił 3,83 m p.p.t. i zmieniał się od 3,31 do 4,36 m p.p.t. 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - w jego granicach 

znajduje się 1 punkt monitoringowy, położony jest w strefie przepływu wód 

podziemnych, w którym obserwuje się zwierciadło poziomów wodonośnych kredy. 

Zaobserwowane wahania zwierciadła wody zaklasyfikowano do typu III. Amplituda 

wahań zwierciadła w wieloleciu 1991-2011 wyniosła 0,5. W tymże wieloleciu nie 

obserwuje się żadnych tendencji zmian położenia zwierciadła wody. Średni stan 

zwierciadła wody w tym wieloleciu wynosił 20,67 m p.p.t. i zmieniał się od 20,00 do 

21,15 m p.p.t. 

 

Zebrane obserwacje pozwalają również na ocenę wpływu zmian położenia zwierciadła 

wód podziemnych na obszary Natura 2000: 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) 

oraz 8 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). W obszarach Natura 2000 SOO znajdują 

się 24 punkty monitoringowe. We wszystkich obserwowane są poziomy wodonośne 

czwartorzędu. Wahania zwierciadła wody zaklasyfikowano do typów I, III, IV. Zwierciadło 

wody nie wykazuje tendencji żadnych zmian w wieloleciu 1991-2011 lub wykazuje tendencję 

niewielkiego podnoszenia. Zwykle zalega na głębokości od 0,5 do 10 m p.p.t., a na obszarze 
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PLH220032 nawet do 0,5 m n.p.t. Natomiast dla obszarów Natura 2000 OSO posiadano 

informacje łącznie z 35 punktów monitoringowych. Obserwują one głównie poziomy 

wodonośne czwartorzędu, sporadycznie neogenu i paleogenu. Dominującym typem wahań 

zwierciadła jest typ III, w dalszej kolejności typy IV, II, I. Zwierciadło wody generalnie nie 

wykazuje w wieloleciu 1991-2011 tendencji zmiany położenia, jedynie w 4 punktach 

wykazuje tendencję podnoszenia i w 4 punktach tendencję obniżenia. Jednakże wielkości 

podniesień i obniżeń nie są znaczące. Zwierciadło wód podziemnych zalega na średniej 

głębokości kilku-kilkunastu m p.p.t., w rejonach nadmorskich często poniżej 1 m, a nawet do 

0,4 m nad powierzchnią terenu. Bardziej szczegółowa charakterystyka poszczególnych 

obszarów Natura 2000 SOO i OSO została przedstawiona w tabelach 8 i 9. Podsumowując 

można stwierdzić, że zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych nie wykazują tendencji 

mogących mieć szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze obszarów Natura 2000. 

 

Tab.8. Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w specjalnych 
obszarach ochrony siedlisk (SOO). 

Nr SOO 
Ilość punktów 

monitoringowych 
na obszarze 

Stratygrafia 
obserwowanego 

poziomu 
wodonośnego 

Dominujący 
typ wahań 
zwierciadła 

wody 

Dominująca tendencja 
zmian położenia 
zwierciadła wody 

Średni stan 
zwierciadła wody 

w wieloleciu 
[ m p.p.t.] 

PLH040012 – Nieszawska Dolina Wisły 1 Q III brak danych 8,81 
PLH220003 - Białogóra 1 Q I bez większych zmian 1,04 
PLH220009 - Dolina Środkowej Wietcisy 1 Q III podniesienia 5,58 
PLH220023 - Ostoja Słowińska 3 Q I, IV bez większych zmian 3,11 
PLH220026 - Sandr Brdy 9 Q III bez większych zmian 9,78 
PLH220032 - Zatoka Pucka i Półwysep 
Helski 9 Q III, IV, I podniesienia, bez 

większych zmian 0,53 

 

Tab.9. Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w obszarach specjalnej 
ochrony ptaków (OSO). 

Nr i nazwa OSO 
Ilość punktów 

monitoringowych 
na obszarze 

Stratygrafia 
obserwowanego 

poziomu 
wodonośnego* 

Dominujący 
typ wahań 
zwierciadła 

wody 

Dominująca 
tendencja zmian 

położenia zwierciadła 
wody 

Średni stan 
zwierciadła wody 

w wieloleciu 
[ m p.p.t.] 

PLB040003 – Dolina Dolnej 
Wisły 1 Q III brak danych 8,81 

PLB220001 – Wielki Sandr Brdy 9 Q III bez większych zmian 9,78 
PLB220002 – Dolina Słupi 2 Q, M IV obniżenia 8,85 
PLB220003 – Ostoja Słowińska 3 Q I, IV bez większych zmian 3,11 
PLB220005 – Zatoka Pucka 5 Q III bez większych zmian 0,04 

PLB220009 – Bory Tucholskie 13 Q, M, Ol II, III podniesienia, bez 
większych zmian 8,25 

PLB280002 – Dolina Pasłęki 1 Q III brak danych 13,04 
PLB280015 – Ostoja Warmińska 1 Q I brak danych 8,88 
* Q - czwartorzęd, M - miocen, Ol - oligocen  
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 Czułe na zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych są ekosystemy lądowe 

zależne od wód podziemnych. Na podstawie posiadanych obserwacji monitoringowych 

ocenie można poddać jedynie wpływ tych zmian na wspomniane ekosystemy położone 

wyłącznie w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Wszystkie posiadane dane pochodzą 

bowiem z 9 punktów położonych w jego obrębie (żaden z pozostałych analizowanych 

punktów monitoringowych nie jest położony w obrębie ekosystemów zależnych od wód). 

Wszystkie punkty są położone w strefie drenażu wód podziemnych. Obserwuje się w nich 

wody podziemne piętra czwartorzędowego występujące płytko, na głębokości od 0,71 m n.p.t. 

do 2 m p.p.t. Określony w nich średni stan zwierciadła wód podziemnych wynosi 0,31 m 

p.p.t. Wahania zwierciadła tych wód zaliczono do typów III i IV. Amplituda wahań 

zwierciadła wody w wieloleciu 1991-2011 nie przekracza 1 m. Zwierciadło wód 

podziemnych we wspomnianym wieloleciu nie wykazuje tendencji zmian położenia lub 

wykazuje tendencję do niewielkiego podnoszenia. Przedstawiony charakter zmian położenia 

zwierciadła wód podziemnych nie powinien w negatywny sposób wpływać na ekosystemy 

lądowe zależne od wód podziemnych. 

 

 W obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się w całości lub fragmentarycznie 

29 głównych zbiorników wód podziemnych. Informacje zebrane z dostępnych punktów 

monitoringowych pozwalają na scharakteryzowanie zmian położenia zwierciadła wód 

podziemnych  w 8 z nich. Ogólna charakterystyka została przedstawiona w tabeli 10. Spośród 

zebranych punktów monitoringowych 97 jest położonych na obszarach GZWP. Określono w 

nich tendencje zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w wieloleciu 1991-2011: 

przeważnie tendencje podnoszenia lub brak tendencji zmian. W pojedynczych punktach 

stwierdzono tendencję do niewielkiego obniżania zwierciadła wód podziemnych. Takie 

zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych nie powodują zmniejszania ich zasobów. 

Przeciwnie, w zbiornikach kredowych widać odbudowę zwierciadła, jego podniesienie nawet 

o kilka metrów, co jest korzystne z punktu widzenia zasobów tego piętra wodonośnego. 
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Tab.10. Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w głównych 
zbiornikach wód podziemnych (GZWP). 

Nr  i nazwa GZWP 

Stratygrafia 
poziomu 

wodonośnego 
będącego 
GZWP* 

Ilość punktów 
monitoringowych na 

obszarze GZWP 
/obserwujących GZWP 

Stratygrafia 
obserwowanego 

poziomu 
wodonośnego* 

Dominujący typ 
wahań zwierciadła 

wody (dotyczy 
poziomu będącego 

GZWP) 

Dominująca tendencja 
zmian położenia 
zwierciadła wody 
(dotyczy poziomu 

będącego GZWP)** 

Średni stan zwierciadła 
wody w wieloleciu 
(dotyczy poziomu 
będącego GZWP) 

[ m p.p.t.] 
107 - Pradolina rzeki Łeba Q 2/2 Q III, IV (III/IV) BZ (BZ) 6,68 (6,68) 
110 - Pradolina Kaszuby i rzeka Reda Q 15/14 Q, M IV, III (IV, III) G, BZ (G, BZ) 2,44 (1,64) 
111 - Subniecka Gdańska K 45/4 Q, M, K IV, III (III, II) G, BZ (G) 12,35 (41,25) 
112 - Zbiornik  Żuławy Gdańskie Q 26/24 Q, Pg, K IV, III (IV, III) G (G) 1,86 (1,69) 
116 - Zbiornik międzymorenowy 
Gołębiewo Q 1/1 Q III (III) G (G) 5,58 (5,58) 

117 - Bytów Q 3/2 Q, Ng IV, III (III, IV) D, BZ (BZ, D) 15,91 (19,39) 
201 - Zbiornik Iławski Q 4/2 Q, Pg, K II, I (I, II) G, BZ (G, BZ) 6,61 (4,49) 
215 - Subniecka warszawska Pg 1/0 Q III (III) BZ (BZ) 19,03 (19,03) 
* Q - czwartorzęd, K -kreda, Pg - paleogen   
** P - podniesienia, O - obniżenia, BZ - bez większych zmian     

 

9. Charakterystyka scenariuszy zmian klimatu Polski w 
odniesieniu do regionu wodnego 

 Charakterystyka zmian klimatu Polski została przedstawiona w oparciu o prace 

wykonane w ramach Projektu KLIMAT (Miętus i in., 2011). Przedstawiono w nich prognozę 

zmian klimatu Polski w latach 2011-2030 i 2081-2100. Jako okres refetencyjny przyjęto 

wielolecie 1971-1990. Prognozę wykonano dla szeregu parametrów meteorologicznych. W 

opracowaniu szczegółowiej przedstawiono prognozowane zmiany temperatury oraz opadów 

atmosferycznych ze względu na ich szczególne znaczenie w kształtowaniu zasilania wód 

podziemnych. Prognozowane zmiany pozostałych parametrów omówiono ogólnie. 

Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce w latach 2011-2030 nie zmieni się 

znacząco w stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990. W zależności od scenariusza 

zmiany wyniosą od  0,05°C do 0,15°C. Znacznie większe zmiany temperatury powietrza są 

przewidywane dla wielolecia 2081-2100. Średni wzrost temperatury w Polsce dla tego okresu 

wyniesie od 0,35°C do 0,5°C. Największy wzrost temperatury nastąpi w północno-

wschodniej części kraju (do niemal 0,6°C), malejąc w kierunku południowym do 0,3-0,4°C w 

Karpatach. 

Dla sezonu zimowego w okresie 2011-2030 prognozuje się rozbieżne wyniki, od spadku o 0,1 

do wzrostu o 0,4 °C. Dla okresu 2081-2100 przewiduje się wzrost średniej temperatury 

powietrza w stosunku do okresu referencyjnego – średnio w skali kraju o od 

0,5°C do 1,0°C. 

W sezonie wiosennym w okresie 2011-2030 prognozuje się zmianę średniej temperatury 

powietrza od nieznacznego (rzędu 0,1-0,2°C) wzrostu w stosunku do okresu referencyjnego 

do nieznacznego ochłodzenia do 0,2°C. Stosunkowo niewielkich zmian średniej temperatury 
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powietrza można spodziewać się także w wieloleciu 2081-2100, od spadków o 0,1 °C do 

wzrostu o 0,3 °C. 

W lecie przewidywane zmiany średniej temperatury powietrza w okresie 2011-2030 będą 

stosunkowo niewielkie, od spadku o 0,1 °C do wzrostu o 0,2 °C. W okresie 2081-2100 

średnia temperatura powietrza latem będzie już znacząco wyższa niż w okresie 

referencyjnym, średnio w skali całego kraju różnica wyniesie odpowiednio 0,19-0,61°C. 

Dla sezonu jesiennego zmiany temperatury w okresie 2011-2030 nie przekroczą 0,1°C. 

Bardzo podobne wyniki uzyskano dla okresu 2081-2100. W tym wieloleciu należy 

spodziewać się średniej temperatury powietrza wyższej o około 0,4°C w skali całego kraju niż 

w okresie referencyjnym. 

Prognozy wskazują na nieznaczne (poniżej 5%) zmiany sum opadów atmosferycznych 

w skali roku w Polsce. W okresie 2011-2030 wystąpi nieznaczny wzrost sum opadów w 

stosunku do okresu referencyjnego, natomiast w okresie 2081-2100 – niewielki spadek. 

Scenariusze opracowane w oparciu o zmiany pola barycznego wskazują z kolei na 

zróżnicowany kierunek zmian. 

W sezonie zimowym w okresie 2011-2030 w południowo - zachodniej części kraju wystąpi 

wzrost sum opadów o ponad 10%, z kolei w okresie 2081-2100 wzrost opadów obejmie 

obszar całego kraju (zmiany rzędu 10-15%).  

W sezonie wiosennym w okresie 2011-2030 nastąpi spadek sum opadów w północnej części 

kraju (do ponad 5%), przy jednoczesnym wzroście na południu (o ponad 10%). Podobny 

rozkład przestrzenny utrzyma się w okresie 2081-2100, z tym że wzrośnie wartość zmian (od 

-10% do +15%), a tym samym zróżnicowanie między północną a południową częścią kraju. 

Wg niektórych prognoz pod koniec XXI wieku nastąpi wzrost sum opadów w całym kraju, na 

południu przekraczając 10%. 

Dla sezonu letniego prognozy są rozbieżne. W okresie 2011-2030 roczna suma opadów 

zmieni się od -15% do +50%. 

Dla sezonu jesiennego przewiduje się spadek sum opadów w obu okresach analizy. Dla obu 

okresów wartość zmian będzie zbliżona, z największymi spadkami (do 15%) na wybrzeżu. 

W przypadku liczby dni z opadem w skali roku w okresie 2011- 2030 wystąpią 

niewielkie zmiany (nieprzekraczające 4%), głównie o charakterze wzrostu. Dla wielolecia 

2081-2100 zmiany mogą być od niewielkich wzrostów do ponad 10%.  
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W sezonie zimowym przewiduje się spadek liczby dni z opadem w obu analizowanych 

okresach, zmiany jednak nie przekraczają 5%. 

Wiosną liczba dni z opadem zwiększy się w obszarze całego kraju, na wybrzeżu o 2%. Wg 

niektórych scenariuszy na Pomorzu i Wybrzeżu liczba dni z opadem może zmaleć o 2-4%. 

Podobne rozbieżności odnotowano dla sezonu letniego. 

W okresie 2011-2030 wystąpią stosunkowo niewielkie zmiany (± 2%), jedynie na wybrzeżu 

nastąpi wzrost o 6-8% a nawet 10-15%. W okresie 2081-2100 poza wybrzeżem, gdzie 

wystąpi niewielki wzrost, dominować będzie spadek liczby dni z opadem, szczególnie 

wyraźny w centralnej Polsce – do 20%.  

W sezonie jesiennym nastąpi zmniejszenie liczby dni z opadem. W okresie 2011-2030 zmiany 

będą jeszcze niewielkie (do 4%), natomiast w okresie 2081-2100 osiągną 15% w południowej 

części kraju.  

W skali roku praktycznie nie należy oczekiwać żadnych znaczących w skali XXI 

wieku zmian liczby dni pogodnych w Polsce w porównaniu do okresu 1971-90. Średnie 

roczne zachmurzenie ogólne w Polsce w latach 2011-2030 nie zmieni się znacząco w 

stosunku do okresu referencyjnego 1971-90. Zmiany w zasadzie nie przekroczą 1%. Niewiele 

większe zmiany wartości elementu są przewidywane dla wielolecia 2081-2100. W całym 

kraju średnie zachmurzenie powinno być mniejsze od 1 do 2%. W przypadku zmian prężności 

pary wodnej generalnie w ciągu całego XXI prognozuje się w skali roku systematyczny 

przyrost. Na początku wieku anomalia wyniesie średnio 0,02hPa, natomiast w latach 2081-

2100 już 0,13 hPa. Jednakże w niektórych prognozach przyjmuje się możliwość spadku tego 

parametru średnio o 0,24 hPa i o 0,12 hPa w ostatnim 20-stoleciu analizy. W przebiegu 

całorocznym w latach 2011-30 należy się spodziewać niewielkich zmian wilgotności 

względnej powietrza (w zależności od prognozy od -0,85% do 0,2%). Pod koniec wieku 

zmiany w ujęciu rocznym będą ujemne, ale w ujęciu sezonowym mogą osiągać od -1% do 

5,5%. Warunki biotermiczne w Polsce ulegną zmianie w następujący sposób. Do roku 2030 

zmiany częstości występowania odczucia cieplnego „gorąco lub bardzo gorąco” w Polsce w 

stosunku do lat 1971-1990 nie będą na ogół przekraczały 1,5%. Na wybrzeżu będą to zmiany 

ujemne o wartościach 0,2%. W okresie od grudnia do lutego w całej Polsce częstość 

występowania odczucia cieplnego „bardzo zimno” zmaleje do roku 2030 o 0,2% do ponad 

1%, przy czym największe zmiany wystąpią w Polsce wschodniej i północno-wschodniej. 

Łączny czas trwania fal ciepła względem okresu referencyjnego wydłuży się w skali roku, 
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zimą i jesienią. Wiosną czas trwania fal ciepła skróci się, natomiast latem charakter zmian 

będzie zróżnicowany. Roczna liczba fal chłodu w większości przypadków zmniejszy się w 

odniesieniu do lat 1971-1990. 

 

10. Prognoza zmian zwierciadła wód podziemnych w 
regionie wodnym z uwzględnieniem scenariuszy zmian 
klimatu wskazanych dla Polski 

 Zmiany klimatu należą do czynników, które w sposób znaczący wpływają na 

położenia zwierciadła wód podziemnych. Decydują one o wielkości zasilania wód 

podziemnych, a zatem o bilansie wody każdego poziomu wodonośnego, którego zmiany 

obserwowane są poprzez zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych. W poprzednim 

rozdziale przedstawiono prognozy zmian kilku elementów klimatu do końca XXI w. Do 

najważniejszych, decydujących o zasilaniu wód podziemnych, należą zmiany temperatury 

powietrza oraz opadów atmosferycznych. Generalizując można przyjąć, że w latach 2011-

2030 średnia roczna temperatura powietrza wzrośnie o 0,05-0,15 oC w stosunku do wielolecia 

1970-1991, a do końca XXI w. wzrośnie o 0,5 oC. Jednocześnie suma roczna opadów 

atmosferycznych nieznacznie wzrośnie w latach 2011-2030 i nieznacznie zmaleje do końca 

XXI w. (zmiany nie przekroczą 5%). W ciągu XXI w. prognozowane jest zwiększenie liczby 

dni z opadami atmosferycznymi oraz zwiększenie sumy opadów w sezonie zimowym (w 

pozostałych sezonach sumy opadów zmaleją).  

 Ważnym zagadnieniem jest przełożenie wspomnianych zmian elementów klimatu na 

zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych. Wykorzystano w tym celu prace Pressa 

(1963) oraz Ziernickiej (2003). Wg Pressa (1963), aby zrównoważyć wzrost średniej rocznej 

temperatury powietrza o 1oC sumy opadów atmosferycznych w skali miesiąca powinny 

wzrosnąć o 5 mm, czyli rocznie o 60 mm. Wg Ziernickiej (2003), aby zrównoważyć wzrost 

średniej rocznej temperatury powietrza o 1 oC, w okresie od kwietnia do października opady 

atmosferyczne średnio w każdym z tych miesięcy powinny wzrosnąć o 6,3 mm, a przy 

wzroście temperatury powietrza o 2 oC aż o 14,5 mm. 

 Wzrost średniej temperatury rocznej o 0,1 oC w najbliższych 20 lat powinien być 

zrównoważony średnim wzrostem opadów atmosferycznych w roku o 6 mm. Według prognoz 

w okresie tym roczna suma opadów może wzrosnąć w regionie o 27-37 mm, zatem znacznie 
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powyżej minimalnej wartości gwarantującej zniwelowanie negatywnego oddziaływani 

wzrostu temperatury. Przez negatywne oddziaływanie rozumiane jest obniżenie zwierciadła 

wód podziemnych. Należy więc spodziewać się dalszego wzrostu położenia zwierciadła wód 

podziemnych w następnym dwudziestoleciu. Odmienną sytuację prognozuje się w ostatnim 

dwudziestoleciu XXI w. Prognozowany wówczas wzrost średniej rocznej temperatury 

powietrza o 0,5 oC powinien być zrównoważony wzrostem rocznej sumy opadów o około  

30 mm. Jednakże prognozowany jest w tym okresie spadek rocznej sumy opadów o  

20-30 mm. Według prognozy obie zmiany będą działały w kierunku obniżania zwierciadła 

wody. 

 Bez dodatkowych badań nie ma możliwości podania wartości zarówno podniesienia w 

latach 2011-30 jak i obniżenia w latach 2080-2100 zwierciadła wód podziemnych. W tym 

celu należałoby wykonać hydrogeologiczny model numeryczny, oraz symulacje dla 

odpowiednio zmienionych wartości zasilania infiltracyjnego i ewapotranspiracji. Wyniki 

symulacji dopiero odpowiedziałyby, jaka będzie reakcja zwierciadła wód podziemnych 

wszystkich uwzględnionych poziomów wodonośnych (o ile się podniesie i obniży) na zmiany 

wspomnianych parametrów.  

 Należy pamiętać, że czynników decydujących o zmianach położenia zwierciadła wód 

podziemnych jest znacznie więcej, nie są to tylko czynniki związane z klimatem, oraz że ich 

wpływ nie jest jednakowy. Spośród omawianych czynników klimatycznych zdecydowanie 

większy wpływ na położenie zwierciadła wód podziemnych ma zmiana opadów 

atmosferycznych niż zmiana temperatury powietrza (Nowak, 2007). Oddziaływanie 

czynników klimatycznych będzie bardziej widoczne w poziomach wodonośnych, w których 

wahania zwierciadła wód podziemnych są od nich uzależnione. Szczególnie podatne na 

zmiany klimatu będą poziomy wodonośny płytko położone, bez izolacji od powierzchni 

terenu, w których obecnie obserwuje się wahania zwierciadła wody zaklasyfikowane do 

typów I i IV. W poziomach głębszych wpływ zmian klimatu będzie słabszy i pojawi się z 

opóźnieniem. Ponadto oddziaływanie zmian klimatu w obszarach położonych w sąsiedztwie 

wód powierzchniowych może być niwelowane ich dodatkowym zasilaniem lub drenażem. 
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11. Określenie wpływu oddziaływania prognozowanych 
zmian położenia zwierciadła wód podziemnych na 
środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
stan wód oraz ekosystemy lądowe zależne od wód 
podziemnych 

 Prognozy zakładają, że w najbliższym dwudziestoleciu zwierciadło wód podziemnych 

będzie się podnosić, ale już w ostatnim dwudziestoleciu XXI w. będzie się obniżać. Przy czy 

obniżenie zwierciadła będzie większe od jego wcześniejszych wzrostów, zatem osiągnie stan 

poniżej notowanego obecnie. Taka zmiana położenia zwierciadła wód podziemnych z 

pewnością nie będzie obserwowana we wszystkich punktach pomiarowych, ale z pewnością 

oddaje ogólne trendy jego zmian, jakie będzie się obserwować w regionie wodnym Dolnej 

Wisły do końca obecnego wieku.  

 Przedstawione zmiany zwierciadła wód podziemnych z pewnością będą miały wpływ 

na środowisko, w tym na ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych. Należy je 

rozpatrywać dla dwóch okresów. Do 2030 r. prognozowane podniesienie zwierciadła wód 

podziemnych nie powinno być znaczące i zarazem powodować znaczących zmian w 

środowisku. W skrajnych pojedynczych przypadkach, gdzie zwierciadło wody zalega płytko 

pod powierzchnią terenu, może dojść do podtopień terenu. Jednakże nie będą one 

obejmowały większych obszarów. Zdecydowanie większe zmiany zajdą pod koniec wieku. 

Sytuacja będzie taka, jakby obecnie w regionie średnio w roku spadało o 60 mm opadów 

atmosferycznych mniej, przy niezmieniających się pozostałych parametrach 

meteorologicznych. Zwierciadło wód podziemnych, jeśli sprawdzą się prognozy zmian 

klimatu, obniży się wyraźnie poniżej jego obecnego poziomu. Spowoduje to znaczną 

ingerencję na środowisko, a szczególnie na ekosystemy zależne od wód podziemnych. 

Obniżenie zwierciadła spowoduje zanik mokradeł i bagien w wielu rejonach, zwiększy się 

wielkość infiltracji wód powierzchniowych rzek i jezior a w rejonach nadmorskich ingresja 

wód słonych do sąsiadujących z nimi poziomów wodonośnych. Spowoduje to znaczące 

zmiany nie tylko ilościowe w płytkich poziomach wodonośnych, ale również zmiany jakości 

wód podziemnych. One z kolei spowodują znaczne zmiany w środowisku zarówno roślinnym 

jak i zwierzęcym. 
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12. Ogólna ocena tendencji zmian zasobów (ilości) wód 
podziemnych oraz wynikających z nich zagrożeń wraz z 
wnioskami 

 Przedstawione prognozowane zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych 

wpłyną na wielkość zasobów wód podziemnych wszystkich użytkowych poziomów 

wodonośnych. W pierwszej kolejności zmiany obejmą płytkie czwartorzędowe poziomy 

wodonośne, w największym stopniu reagujące na warunki meteorologiczne. Jednakże z 

pewnym opóźnieniem czasowym również poziomy głębsze (starsze). Szczegółowo prognozy 

ilościowych zmian zasobów wód podziemnych, jak już wspomniano, można wykonać 

konstruując model numeryczny. W oparciu o posiadane materiały wskazać można jedynie 

tendencje zmian zasobów wód podziemnych. 

 Do 2030 r. zasoby wód podziemnych będą wzrastać w efekcie zwiększenia się 

zasilania infiltracyjnego opadów atmosferycznych. Najbardziej wzrosną zasoby pierwszego 

od powierzchni terenu poziomu wodonośnego. Natomiast w kolejnych dziesięcioleciach do 

końca XXI w. wielkość zasobów powinna spadać wyraźnie poniżej ich obecnej wielkości. 

Spadek zasobów obejmie zarówno płytkie poziomy wodonośne jak i głębsze starszych pięter 

wodonośnych. Spadek zasobów będzie spowodowany w dużej mierze obniżeniem zasilania 

infiltracyjnego opadów atmosferycznych, ale również obniżeniem jakości wód poziomów 

użytkowych. Obniżenie ciśnienia w płytszych poziomach wodonośnych ułatwi przesiąkanie 

wód z bardziej zasolonych głębszych poziomów wodonośnych. Obniżenie jakości 

spowodowane będzie również przez zwiększoną ingresję wód morskich do poziomów 

użytkowych na obszarach nadmorskich. 

  O istnieniu zagrożeń związanych z obniżeniem zasobów wód podziemnych można 

mówić, gdyby wielkość obniżonych zasobów wód podziemnych była niższa od 

zapotrzebowania. W wielu obszarach Regionu wykorzystanie zasobów wód podziemnych jest 

niewielkie (w całym regionie zasoby wód podziemnych są wykorzystane w 13%), zatem 

pewne obniżenie ich ilości nie powinno tam stanowić większego problemu. Jednakże na 

obszarach, gdzie obecnie stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych jest znaczący 

może pojawić się problem ich wystarczalności. Taką sytuację można prognozować przede 

wszystkim na obszarze JSCPd 14 (Półwysep Helski), 15 (Żuławy Wielkie), 16 (Żuławy 

Gdańskie), 17 (Mierzeja Wiślana) i 44 (rejon Torunia i Bydgoszczy). Gdyby tendencja 
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obniżania zasobów wód podziemnych w kolejnych dziesięcioleciach pogłębiała się to 

problem ich deficytu może pojawić się również na pozostałych obszarach regionu. 

Podsumowując można stwierdzić, że za kilkadziesiąt lat z pewnością dojdzie do 

znaczącego obniżenia zasobów wód podziemnych. W związku z tym należy w dalszym ciągu 

rejestrować zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w możliwie największej liczbie 

punktów monitoringowych. Zasadne wydaje się wykonanie modelu numerycznego w celu 

oszacowania wielkości zmian zasobów wód podziemnych i przygotowania na tej podstawie 

właściwej polityki gospodarowania wodami podziemnymi. 
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