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Światowy Dzień Wody

„Uczynić widzialnym niewidoczne”

WODA NA ZIEMI

Wody podziemne w bilansie wody
Rodzaje wód

Objętość
(tyś. km2)

% całkowitej
ilości wody

woda atmosferyczna

13

0,001

słona woda oceanów

1 320 000

97,2

słona woda jezior i
mórz śródlądowych

104

0,008

słodka woda jezior

125

0,009

słodka woda rzek i
kanałów

1,25

0,0001

słodkie wody
lodowców i pokryw
lodowych

29 000

2,15

woda biomasy

50

0,004

łącznie (około)

1 349 280

99,38

woda glebowa i strefy
aeracji

67

0,005

woda podz. do głęb.
0,8 km

4200

0,31

woda podz. od głęb.
0,8 do 4,0 km

4200

0,31

łącznie (około)

8467

0,62

1 360 000

100

woda
powierzchniowa

woda
podziemna

łącznie (około)

(niedostępna
gospodarczo)

Odsalanie wody morskiej - Arabia Saudyjska, Karaiby i Izrael.
Coraz częściej jest też stosowane w USA, Chinach, Singapurze,
Hiszpanii i Australii.

woda pitna
6%

Świat

Zużycie wody
Polska

przemysł
21%

gospodarka
komunalna
ok. 20%

rolnictwo i
leśnictwo
ok.10%

rolnictwo
73%

przemysł
ok. 70%

Polska
cele spożywcze
3%
prace
porządkowe i
straty z
nieszczelności
35%

zmywanie, pranie
12%

higiena
17%

WC
33%

Próba ochrony
zasobów wód podziemnych
1) Uświadomienie ilości zużywanej wody celach komunalnych,
w różnych czynnościach np., pranie, sprzątanie… obliczenie śladu wodnego

2) Próba wykorzystania „wody szarej” (technicznej)
3) Gromadzenie „deszczówki”
4) Zagospodarowanie wody, która jest produktem ubocznym innej działalności
a) wody termalne w Mszczonowie – baseny rekreacyjne,
– sieć wodociągowa
b) woda z odwodnienia kopalni kredy w Chełmie – sieć wodociągowa,
– butelkowanie wody (projekt)

Zużycie wody w celach komunalnych
100 - 160 l/dobę/osobę

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r., poz. 70)

Kąpiel w
wannie
nawet 150
l/dobę

Prysznic
9 (20) l/dobę

Pranie
60 (130)
l/cykl

Zmywanie
naczyń
(zmywarka)
6 (10) l/cykl

Próba ochrony
zasobów wód
podziemnych

Zmywanie
naczyń
(ręczne)
nawet 150 l

mycie samochodu
podlewanie ogrodu…inne

Niestarannie zakręcony lub nieszczelny kran, to ogromne straty wody

•
•

10 kropli wody w ciągu 5 sekund = 17 l/dobę
Strużka wody o średnicy 1 mm = 216 l/dobę

Spłukiwanie
wody
w toalecie
3 (6) l

Próba ochrony
zasobów wód
podziemnych
Próba wykorzystania „wody szarej” (technicznej)
Woda szara to woda ściekowa, która wytwarzana jest podczas domowych
czynności np. kąpieli czy mycia naczyń (nie zdatna do picia) i po uzdatnieniu może
być użyta do sprzątania, spłukiwania wody w toalecie lub do mycia samochodu.

Szacuje się, że zużycie wody
szarej dziennie może wynosić
55 litrów na osobę

Koszty instalacji
dla pojedynczego
mieszkańca

Gromadzenie „deszczówki”
- podlewanie ogrodu,
- mycie samochodu,
- przyłącza domowe (toaleta)

czy słusznie ???
opinia konsumenta i hydrogeologa

Próba ochrony
zasobów wód
podziemnych

Zagospodarowanie wody,
która jest produktem ubocznym innej działalności
woda termalna po odzysku ciepła
na cele ciepłownictwa w
Mszczonowie
baseny rekreacyjne
sieć wodociągowa
Wydobywana z głębokości 1714,0 m
z piaskowców kredy dolnej

Próba ochrony
zasobów wód
podziemnych

woda z odwodnienia kopalni kredy w Chełmie
sieć wodociągowa
rozlewnia wody (projekt)

Temp wody +42,5oC Typ wody HCO3 - Ca - Na
Mineralizacja 472 mg/dm3

Z uwagi na konieczność prawidłowego zagospodarowania i optymalnego
wykorzystania wody pobieranej w celu odwodnienia kopalni kredy woda
zasila wodociąg miejski, a w 2020 r. pojawił się pomysł na uruchomienie
rozlewni wody butelkowanej.
https://mpgk.chelm.pl/aktualnosci/rozlewnia-wody

ZASOBY
WÓD PODZIEMNYCH
(z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, wód leczniczych i termalnych)

jest to ilość wód traktowanych jako surowiec, zawarta w zbiorniku wód podziemnych,
zlewni wód podziemnych lub innej jednostce hydrogeologicznej
(Słownik hydrogeol., 2002)

Zasilanie wód podziemnych – dopływ wody do strefy aeracji

lub określonego poziomu wodonośnego

1

- infiltracja opadów atmosferycznych (płytki poziom wodonośny)

2

- dopływ z innych poziomów wodonośnych (głęboki poziom wodon.)

3

- infiltracja wód powierzchniowych

4

w Polsce rzeki mają tylko lokalnie charakter
infiltrujący,

- kondensacja pary wodnej w strefie aeracji

w klimacie umiarkowanym
proces ten nie ma znaczenia w
zasilaniu wód podziemnych.

Infiltracja opadów atmosferycznych
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 na skutek ewapotranspiracji) przesączanie do strefy saturacji
(infiltracja efektywna) (Słownik hydrogeol., 2002)
Infiltracja efektywna (skuteczna) – część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu
objętości związanej ze spływem powierzchniowym, ewapotranspiracją oraz procesem
wiązania siłami molekularnymi z ziarnami gruntu w strefie aeracji przedostaje się do strefy
saturacji i zasila wody podziemne (Słownik hydrogeol., 2002)
Wskaźnik infiltracji – określa jaka część opadu (wyrażona w %) wsiąka do ośrodka skalnego.
Wartość jest zmienna od 16% do 25%. Dla Polski przyjmuje się jedną z najniższych wartości 18,2%.
Czynniki wpływające na infiltrację:

utwory praktycznie
nieprzepuszczalne

warstwa
wodonośna

strefa
aeracji
strefa
saturacji

utwory
przepuszczalne

(Pazdro, Kozerski, 1990), (Macioszczyk (red.), 2006)

zwierciadło
wody

- przepuszczalność gruntów i skał
(zdolność do przewodzenia wody),
- morfologia terenu,
- temperatura powietrza,
- wiatry,
- pokrycie szatą roślinną,
- nasycenie wodą środowiska skalnego,
- przemarzanie gruntu,
- działalność człowieka.
------------------------------------------------------------

- wysokość opadów

Opad o wysokości poniżej 3 mm
nie zasila wód podziemnych - Małecki, 1998.

Zasilanie z innych poziomów wodonośnych
Zasilanie lateralne (boczne) – poziomy (lub prawie poziomy) przepływ wód podziemnych ze zbiornika
czy poziomu wodonośnego znajdującego się w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym.

Zasilanie z innych poziomów wodonośnych (cd)
Przesiąkanie międzypoziomowe – polega na pionowym przepływie wody poziemnej z innego, wyżej lub
niżej znajdującego się zbiornika wód podziemnych (okna hydrogeologiczne – sedymentacyjne, erozyjne).

Okno hydrogeologiczne sedymentacyjne

Okno
hydrogeologiczne
erozyjne

CZAS INFILTRACJI WÓD OPADOWYCH

t – czas przesączania,
kz – współczynnik filtracji pionowej strefy aeracji,
ne – porowatość efektywna,
Wo – wilgotność objętościowa,
m – miąższość strefy aeracji,
ω – intensywność infiltracji

Najczęściej stosowany wzór
Bindemana z modyfikacją Macioszczyka
Macioszczyk T., 1999
Liszkowska E., 2017
Macioszczyk T., 1999. Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych. Prz. Geol., 47(8): 731–736.
Liszkowska E., 2017. Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych
stosowanych w praktyce hydrogeologicznej. Prz. Geol., 65, 11(1), 1109-1114.

Obieg wody w warunkach antropogenicznych
40% ewapotranspiracja

38% ewapotranspiracja

10% spływ
powierzchniowy

25%
infiltracja
płytka

20% spływ
powierzchniowy

25%
infiltracja
głęboka

Warunki naturalne

21%
infiltracja
płytka

10-20% przekształcona powierzchnia terenu
35% ewapotranspiracja

30% ewapotranspiracja

55% spływ
powierzchniowy

30% spływ
powierzchniowy

20%
infiltracja
płytka

21%
infiltracja
głęboka

15%
infiltracja
głęboka

35-50% przekształcona powierzchnia terenu

10%
infiltracja
płytka

5%
infiltracja
głęboka

75-100% przekształcona powierzchnia terenu

Wysokość opadów kształtuje zasoby wód
podziemnych
Chemizm opadów kształtuje jakość wód
podziemnych (rola gleby i strefy aeracji)

Zasoby wód podziemnych
jest to ilość tych wód traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach
objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w zbiorniku wód podziemnych, zlewni wód
podziemnych lub innej jednostce hydrogeologicznej
(Słownik hydrogeol., 2002)

Podział zasobów wód podziemnych wg różnych kryteriów:
Kryterium
Genetyczne
N
A
T
U
R
A
L
N
E

Wody pochodzenia
atmosferycznego
Wody pochodzenia
geogenicznego
Sztuczne

Hydrodynamiczne

Sposób
zagospodarowania

Przestrzenne
(układ regionalny)
Punktowe

Statyczne
Dynamiczne

Eksploatacyjne
Dyspozycyjne
Perspektywiczne

Lokalne
Regionalne

Gwarantowane zasoby wód podziemnych

Zasoby dyspozycyjne
Jest to ilość wody możliwa do zagospodarowania w określonych warunkach środowiska i
hydrogeologicznych, bez wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć.
Regionalne zróżnicowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
najmniejsze zasoby
większość obszaru zapadliska
przedkarpackiego

największe zasoby
szerokie pradoliny rzeczne - dogodne warunki
infiltracji i alimentacji wód podziemnych

wypełnionego głównie okruchowymi,
molasowymi osadami mioceńskimi o
miąższości do 3000 m.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, wód leczniczych i termalnych) to zasoby wód
podziemnych dostępne do zagospodarowania w obszarze bilansowym, stanowiące średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód
podziemnych, 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, a także określone 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 .
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologii-inżynierskiej)

Zasoby perspektywiczne
W rejonach, gdzie jeszcze nie obliczono zasobów dyspozycyjnych, ustala się zasoby perspektywiczne.
(z zastosowaniem uproszczonej metodyki; mają one znaczenie tymczasowe do czasu udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych).

Zasoby eksploatacyjne (dotyczą ujęcia)
Jest to dopuszczalna ilość (pobór) wód podziemnych w ujęciu o określonym sposobie eksploatacji,
uwzględniająca ograniczenia związane z wymaganiami ochrony środowiska i warunkami technicznoekonomicznymi poboru wody

W żadnej sytuacji suma zasobów eksploatacyjnych ujęć z danego regionu nie może przewyższać
zasobów dyspozycyjnych tego regionu.

Zasoby gwarantowane
Są to zasoby wód podziemnych, możliwe do zagospodarowania w warunkach o zmniejszonym zasilaniu
bilansowanego systemu wodonośnego (w okresach posusznych).

Zasoby dynamiczne
ilość wody, która przepływa przez przekrój poziomu wodonośnego zbiornika wód podziemnych,
wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu.

Wielkość zasobów dynamicznych zależy od:
1) stopnia odnawialności tj. dopływu z obszarów zasilania do strefy saturacji,
2) ubytku wskutek drenażu: a) naturalnego (rzeki, jeziora i morza)
b) sztucznego (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń)

Zasoby dynamiczne utożsamia się z odnawialnymi, przy czym na ich odnawialność
największy wpływ ma wielkość infiltracji efektywnej, a w przypadku poziomów głębszych
– przesiąkanie przez utwory rozdzielające poszczególne warstwy wodonośne.
Dużą zmienność wykazują zasoby wód przypowierzchniowych i gruntowych, małą
natomiast zasoby wód wgłębnych.

Zasoby dynamiczne
Metody obliczania zasobów dynamicznych:

bezpośrednie

Do obliczeń wg wzorów potrzebna jest
dokładna znajomość przestrzenna
parametrów warstwy wodonośnej
(miąższość, współczynnik filtracji i spadek
hydrauliczny) na przekroju poprzecznym
do ruchu wody.
Współczynnik filtracji, spadek
hydrauliczny i miąższość warstwy
wodonośnej, w przekroju zbiornika wód
podziemnych są zmienne, dlatego zasoby
dynamiczne należy obliczać dla
poszczególnych, krótkich (w miarę
jednolitych) odcinków przekroju, po czym
sumować wyniki.

pośrednie

polegają na obliczaniu zasilania
efektywnego warstwy wodonośnej

Metoda
infiltracyjna
Metoda wahań
zwierciadła wody
podziemnej
Metoda regresji
zwierciadła wody

Badanie i monitoring wód podziemnych
Państwowa Służba Hydrogeologiczna
zajmuje się określaniem zasobów wód
podziemnych i ich związków z wodami
powierzchniowymi oraz ekosystemami.

https://www.pgi.gov.pl/psh/sluzba-hydrogeologiczna.html

Do ważnych zadań należy aktualizacja
rozpoznania zasobów wód podziemnych kraju:
• odnawialnych (dynamicznych),
• dyspozycyjnych,
• perspektywicznych.

Główne zbiorniki wód podziemnych
163 zbiorniki o łącznej powierzchni 174 284 km2
Główne zbiorniki wód podziemnych to struktury geologiczne zasobne w wodę, które stanowią lub mogą stanowić strategiczne zasoby
wód podziemnych do wykorzystania dla zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki wymagających wody wysokiej jakości.
Główne zbiorniki wód podziemnych muszą spełniać następujące wymagania:
• wydajność potencjalna otworu studziennego powyżej 70 m3/godz.,
• wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/dobę, przewodność powyżej 10 m2/godz. (240 m2/dobę),
• woda nadaje się do zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/ochrona-wod-podziemnych.html

GZWP
w okolicy Warszawy

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialyinformacyjne/informatory-psh/4719-informator-psh-2017-gzwp/file.html

Zasoby dyspozycyjne (i perspektywiczne) wód podziemnych
(w jednostkach bilansowych)
wielkość zasobów
przedstawiono w tys. m3/24h,
w podziale na 4 klasy o
następujących zakresach
wielkości zasobów: <250; 250500, 500-750, >750 tys. m3/24h
Wielkość ustalonych zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
w Polsce wynosi ok 34 mln m3/24h.
W Polsce około 70%
wody przeznaczonej do
spożycia pochodzi z ujęć
wód podziemnych.
W Warszawie, 96% wód eksploatowanych przez
wodociągi pochodzi z ujęć powierzchniowych
(infiltracyjnych), zaledwie 4% stanowią wody
podziemne.
Zakłady wodociągowe dziennie produkują 350 000 m3,
dobowe zużycie to ok. 137 dm3 wody na mieszkańca
https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8886-zadania-psh-zasoby-wod-podziemnych.html

(Raport z realizacji zadań, 2021, https://mpwik.com.pl/view/mpwik-wliczbach&i=869)

Zasoby dyspozycyjne (i perspektywiczne) wód podziemnych
(w jednostkach bilansowych)

Wielkość zasobów
przedstawiono za pomocą
modułów zasobów w
m3/24h∙km2, za pomocą 4 klas
o następujących zakresach
wielkości modułów:
<100, 100-200, 200-300, >300
m3/24h∙km2

modułów zasobów w m3/24h∙km2
<100
100-200
200-300
>300

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8886-zadania-psh-zasoby-wod-podziemnych.html

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych

https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/bilans-zasoboweksploatacyjnych-podziemnych-polski/8788-ow-eksploatacyjnych-wod-podziemnychpolski-wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2020-r.html

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/mapy-zasoby-eksploatacyjne/8789mapa-zasobow-eksploatacyjnych-wod-podziemnych-w-polsce-wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2020r/file.html

Zasoby eksploatacyjne poszczególnych pięter wodonośnych
(układ wojewódzki)

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialy-informacyjne/bilans-zasobow-eksploatacyjnych-podziemnychpolski/8788-ow-eksploatacyjnych-wod-podziemnych-polski-wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2020-r/file.html

Przykład
badania wykonane
w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki, Wydziału Geologii UW
Krogulec E., Gruszczyński T., Kowalczyk S., Małecki J., Mieszkowski R.,
Porowska D., Sawicka K., Trzeciak J., Wojdalska A., Zabłocki S., Zaszewski D.
Acta Geologica Polonica (w druku)

Odnawialność zasobów najpłytszego poziomu
na terenie Warszawy
Źródła zasilania wód podziemnych w obszarach znajdujących się pod silną
antropopresją (tereny zurbanizowane) (Kowalczyk 2003):

zasilanie infiltracyjne
przez opady atmosferyczne
zasilanie wodami
infiltrującymi z wód
powierzchniowych

zasilanie sztuczne z uszkodzonych
systemów wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz rozproszonych
zrzutów ścieków.

Metoda infiltracyjna
Metoda ta umożliwia obliczenie zasobów odnawialnych przy założeniu, że wody
podziemne pochodzące z infiltracji opadu efektywnego (tej części opadu, która dotrze do
warstwy wodonośnej), odpływają podziemnie do źródeł, rzek, jezior itp.

Wielkość zasilania infiltracyjnego określono za pomocą wzoru:

R=P∙α∙β∙γ
gdzie:
P — wielkość rocznych opadów atmosferycznych [mm/rok];
α — wskaźnik infiltracji zależny od litologii utworów przypowierzchniowych [–];
β — współczynnik zależny od rodzaju pokrycia i zagospodarowania [–];
γ — współczynnik zależny od nachylenia powierzchni terenu [–];

Ocena zasilania infiltracyjnego

1987 r.
zasilanie = 54 mm/rok

2021 r.

mapa różnicowa

zasilanie = 51 mm/rok

Recharge rate and its change: A – recharge estimated for 1987; B – recharge estimated for 2021; recharge change in time between 2021 and 1987
Wynikiem przeprowadzonych obliczeń są mapy wielkości zasilania infiltracyjnego określonego dla roku 1987 i 2021 oraz mapa różnicowa.
Średnia wielkość zasilania uległa nieznacznej zmianie z wartości 54 mm/rok w 1987 na 51 mm/rok w 2021.
• Zasilanie nie przekraczające 20 mm/rok - centralna część Warszawy (27% powierzchni w 1987 r. i 31% w 2021 r.).
• Zasilanie między 40 a 60 mm/rok – głównie prawobrzeżna część Warszawy (24.8% w 1987 r. i 25.1% w 2021 r.).
• Zasilania 100-120 mm/rok – peryferia Warszawy (14.9% w 1987 r. oraz 13.3% w 2021 r.).
Mapa różnicowa wskazuje na zmianę zasilania infiltracyjnego pomiędzy wskazanymi okresami. Obniżenie wielkości zasilania dotyczy 93%
powierzchni, zaś wzrost zasilania odnotowano na ok.7% powierzchni.
Największe zmiany związane są z terenami peryferyjnymi, gdzie w latach 1987-2021 powstawały nowe osiedla mieszkaniowe: na północy –
Białołęka, na zachodzie – Ursus, na południu – Wilanów i Ursynów, na południowym wschodzie – Gocław, Wawer i Wesoła.

Dziękuję za uwagę

