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____________

THE FORECAST OF THE INFLUENCE OF DAMMING
UP IN RESERVOIR ŚWINNA PORĘBA ON THE POSITION
OF UNDERGROUND WATERS LEVEL ON THE TERRAIN

OF THE LOCALITY ZEMBRZYCE

Streszczenie

Spiętrzenie wody w korycie rzecznym wywołane budowlą piętrząca od-
działuje na wody podziemne wówczas, gdy istnieje związek hydrauliczny wód
powierzchniowych i wód podziemnych. Opracowanie prognozy wpływu spiętrze-
nia wód rzeki na obszary przyległe polega na określeniu położenia zwierciadła
wody podziemnej.

Dokonano próby oceny położenia zwierciadła wody gruntowej na terenie
miejscowości Zembrzyce w przypadku spiętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej
312,00 m n.p.m. Pomimo dość dobrego rozeznania warunków hydrogeologicznych
analizowanego obszaru wydzielenie obszaru filtracji jest niezmiernie trudne. Miej-
scowość Zembrzyce znajduje się w widłach dwóch cieków: rzeki Skawy i jej do-
pływu potoku Paleczki. Lokalizacja Zembrzyc w widłach tych dwóch rzek stwarza
skomplikowane warunki hydrogeologiczne wynikające z wzajemnego oddziały-
wania cieków powierzchniowych na obszar przyległy. Wyznaczono na badanym
obszarze strefę oddziaływania zmian poziomu zwierciadła wody w rzece Skawie
i potoku Paleczka na poziom wód gruntowych. Stosując metodę hydrologiczną,
określono zmianę położenia zwierciadła wody gruntowej w wyniku oddziaływania
spiętrzenia w budowanym zbiorniku wodnym Świnna Poręba. W tym celu opra-
cowano zależności regresyjne położenia zwierciadła wody gruntowej i zwierciadła
wody w rzece Skawie i potoku Paleczka. Umożliwiły one w sposób przybliżony
określenie prognozowanej zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej w wyni-
ku spiętrzenia. Otrzymane wyniki należy traktować jako orientacyjne ze względu
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na krótki okres obserwacji stanów zwierciadła wody gruntowej i zwierciadła wody
w rzece Skawie i potoku Paleczka.

Wykreślone hydroizohipsy oraz hydroizobaty na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali 1:5000 umożliwiły wyznaczenie obszarów zatopionych
i podtopionych oraz obszarów o podwyższonym stanie wód gruntowych. Jak wy-
kazała analiza wyników zachodzi konieczność ochrony miejscowości Zembrzyce
poprzez prawobrzeżne obwałowanie rzeki Skawy i lewobrzeżne obwałowanie rze-
ki Paleczki. Ze względu na zatopienie części obszaru miejscowości Zembrzyce
konieczne będzie wybudowanie systemu odwadniającego wraz z przepompownią.

Słowa kluczowe: metoda hydrologiczna, hydroizohipsy, sieć hydrogeologiczna,
zbiornik wodny

Summary

Damming up in the river channel caused by the dam on the underground
waters then, when the hydraulic relationship of superficial waters and under-
ground waters exists. The study of the forecast of the influence of damming up the
river waters on adjoining areas consists in the qualification of the position of the
underground water level.

The tests of the appraisal of the position of the ground water level on the
terrain of locality Zembrzyce in the case of damming up the water in the reservoir
to the ordinate 312 m a.s.l were executed. Distribution of the filtration area is
extremely difficult in spite quite good distinguishing the hydro-geological condi-
tions of the analysed area. The locality Zembrzyce is in fork of two water -
courses: river Skawa and her tributary the stream Paleczka. Location of
Zembrzyce in these fork of two rivers creates complicated hydro-geological condi-
tions resulting from the interaction of superficial water - courses on the adjoining
area. On the studied area the zone of the influence of the change of the water level
in river Skawa and stream Paleczka on the level of the ground waters was marked.
Applying the hydrological method the change of the position of the ground water
level in the result of the influence of damming up in the reservoir Świnna Poręba
was qualified. Regression dependences of the ground water level and the water
level in the river Skawa and stream Paleczka were worked out in this aim. These
regression dependences made possible the qualification in the approximate way to
forecast the changes of the position of the ground water level in the result of dam-
ming up. Consideration to the short period of the observation of the conditions of
ground water level and the state of water in both rivers the received results should
be treat as the estimated values.

Drafted hydro-isohipses and isobats on the situation-height plan in the
scale 1:5000 made possible delimitation of soppy areas and areas about increased
ground water levels. As the analysis of results showed the necessity of the protec-
tion of locality Zembrzyce through the right-bank embankment of the river Skawa
and the left-bank embankment of the stream Paleczka sets. There will be necessary
building the system draining together with the pumping-station because of sub-
mergence of the part of the area of the locality Zembrzyce.

Key words: hydrological method, hydro-isohipses, hydro-geological net, water
reservoir
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WSTĘP

Spiętrzenie wody w korycie rzeki wywołane budowlą piętrzącą może do-
prowadzić do wielu zmian stosunków wodnych na obszarze przyległym. Spię-
trzenie wód powierzchniowych wpływa na podniesienie stanu wód gruntowych
w dolinie rzeki, co ze względów gospodarczych może być szkodliwe, nieszko-
dliwe lub korzystne.

Szkodliwe działanie wód podziemnych po spiętrzeniu uniemożliwia wła-
ściwą eksploatację obiektów budownictwa lądowego i charakteryzuje się nieko-
rzystnym układem zwierciadła wód gruntowych, oddziałujących ujemnie na
zabudowę i uzbrojenie terenu poprzez podtopienie fundamentów i piwnic bu-
dynków. Powoduje też nadmierne zwiększenie wilgotności przypowierzchnio-
wych warstw gruntu, wpływając ujemnie na kultury rolne i leśne.

Do nieszkodliwych skutków podniesienia się zwierciadła wód gruntowych
zalicza się takie oddziaływanie spiętrzenia, które nie spowoduje ujemnych skut-
ków w zabudowie, nie wpływając na warunki eksploatacji, jak również nie od-
działuje niekorzystnie na tereny nadbrzeżne i nie pociąga za sobą strat ze wzglę-
du na ich użytkowanie gospodarcze.

Do korzystnych skutków oddziaływania spiętrzenia wód gruntowych
można zaliczyć poprawę warunków powietrzno-wilgotnościowych gleby, na-
wadnianie gruntów użytkowanych rolniczo, na których wcześniej stwierdzono
deficyt wodny. Najczęściej spiętrzenie wód powierzchniowych w wyniku wy-
budowania obiektu hydrotechnicznego jest przyczyną niekorzystnego oddziały-
wania, zwłaszcza na tereny zurbanizowane. Przykładem takiego oddziaływania
jest wpływ stopni wodnych na Wiśle w rejonie Krakowa [Bednarczyk i in. 2002;
Bednarczyk i in. 2004]. Jak wykazał Bednarczyk [1995], niekorzystny wpływ
zbiornika wodnego w Brodach Iłżeckich na stany wód gruntowych w rejonie wsi
Styków przyczynił się do podtopienia terenów wsi z przyległych obszarów
użytkowanych rolniczo.

Spiętrzenie wody w korycie rzecznym wywołane budowlą piętrząca od-
działuje na wody podziemne wówczas, gdy istnieje związek hydrauliczny wód
powierzchniowych i wód podziemnych. Opracowanie prognozy wpływu spię-
trzenia wód rzeki na obszary przyległe polega na określeniu położenia zwiercia-
dła wody podziemnej. Prognozę swobodnego lub pozornego zwierciadła wód
gruntowych można opracować stosując metodę hydrologiczną lub hydrauliczną.
Metody te wymagają określenia warunków hydrogeologicznych analizowanego
obszaru przed spiętrzeniem rzeki, jak również stanów wody w rzece [Wieczysty
1982].

W metodzie hydrologicznej dokonuje się równoczesnych obserwacji sta-
nów zwierciadła wody w zbiorniku oraz położonych na przyległym obszarze
otworach obserwacyjnych – w studniach gospodarczych lub w piezometrach. Po
zarejestrowaniu tych stanów poszukuje się między nimi zależności. Zaletą tej
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metody jest prowadzenie obserwacji w warunkach naturalnych, uwzględniają-
cych wpływ czynników hydrologiczno-meteorologicznych na zmienność stanów
wód gruntowych. W metodzie hydraulicznej, wymagającej dokładnego rozezna-
nia hydrogeologicznego, po dokonaniu schematyzacji obszaru filtracji poszukuje
się zależności opisującej zmiany w czasie i przestrzeni położenia zwierciadła
wód gruntowych. Obserwacje spełniają wtedy jedynie funkcję kontrolną [Kor-
das 1966, Bednarczyk, Chodacki 1994].

Określenie istniejącego układu zwierciadła wód gruntowych w rejonie
projektowanego obiektu piętrzącego wymaga utworzenia sieci obserwacyjnej,
składającej się z piezometrów lub studni wierconych, czy też gospodarczych,
a także wodowskazów. Dysponowanie danymi z okresu przed spiętrzeniem
umożliwia opracowanie prognozy zmiany stosunków wodnych na terenie przy-
ległym. W trakcie prac projektowych zbiornika wodnego Świnna Poręba podjęto
w 1989 roku pierwsze prace nad opracowaniem sieci obserwacyjnej hydroge-
ologicznej. Według projektu Przedsiębiorstwa Geologicznego Budownictwa
Wodnego „HYDROGEO” Kraków ustalone zostało 290 punktów obserwacyj-
nych sieci pomiarowej, na którą składać się miały: 128 piezometrów, 159 studni
gospodarczych i 3 wodowskazy. Sieć obserwacyjna została utworzona w okresie
od kwietnia 1990 roku do lipca 1993 roku. Wykonano 104 piezometry i 3 wo-
dowskazy na rzece Skawie i jej dopływie Paleczce [„Dokumentacja zbiorcza…”
2004]. W 1996 roku zostały przerwane trzyletnie obserwacje w 93 piezometrach
i włączonych do sieci 122 studniach gospodarczych. W 2004 roku została prze-
prowadzona inwentaryzacja stanu technicznego sieci hydrogeologicznej w celu
wznowienia pomiarów po przerwie w latach 1996-2004. W „Sprawozdaniu
z wykonania inwentaryzacji …” [2004] stwierdzono, że sieć obserwacyjna
obejmuje 264 punkty, tj. 105 piezometrów, 157 studni gospodarczych i 3 wo-
dowskazy, które uległy zniszczeniu. W trakcie prac terenowych ustalono stan
techniczny punktów pomiarowych. Ze 105 piezometrów jedynie 59 nadawało
się do dalszych obserwacji, pozostałe zostały zamulone, zasypane lub zniszczo-
ne. Również liczba studni gospodarczych, umożliwiających wykonanie pomia-
rów uległa zmniejszeniu, gdyż 56 studni spośród istniejących okazało się niedo-
stępnych lub zlikwidowanych. W 2005 roku zespół kierowany przez prof.
Tadeusza Bednarczyka dokonał weryfikacji i uzupełnienia istniejącej hydroge-
ologicznej sieci obserwacyjnej na obszarze terenów przyległych do budowanego
zbiornika Świnna Poręba [Bednarczyk i in. 2005]. Zaktualizowana sieć obser-
wacyjna uzupełniona została o dodatkowe piezometry i wodowskazy. Wskazano
lokalizacje nowych 33 piezometrów i jednego wodowskazu. Zaproponowana
sieć obserwacyjna składa się z: 91 piezometrów, 62 studni gospodarczych i 4
wodowskazów, znajdujących się w rejonie robót budowlanych zbiornika.

Przeprowadzenie systematycznych obserwacji wód powierzchniowych
i podziemnych na obszarze zaktualizowanej sieci obserwacyjnej może stanowić
podstawę opracowania związków zależnościowych wpływu spiętrzenia wód
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Skawy na zmianę stosunków wodnych terenów przyległych do zbiornika Świn-
na Poręba. Spiętrzenie wody zaporą ziemną zbiornika wodnego w Świnnej Po-
rębie spowoduje, że w zasięgu cofki zbiornika znajdzie się miejscowość Zem-
brzyce. Rzędna maksymalnego piętrzenia, wynosząca 312,00 m n.p.m.,
spowoduje wystąpienia wody z brzegów i zatopienie części terenów miejscowo-
ści Zembrzyce. Ze względu na zasięg cofki zbiornika istnieje możliwość znacz-
nego podniesienia się zwierciadła wody gruntowej i ewentualnego podtopienie
piwnic zabudowań w Zembrzycach.

W pracy przedstawiono wyniki prognozy położenia zwierciadła wody
gruntowej na podstawie wyników pomiarów stanów wody w studniach i piezo-
metrach hydrogeologicznej sieci pomiarowej wód gruntowych w zasięgu od-
działywania zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Posłużono się w tym celu
wynikami zamieszczonymi w dokumentacji archiwalnej [„Dokumentacja zbior-
cza…” 2004] i w ekspertyzie dotyczącej  weryfikacji i uzupełnienia istniejącej
hydrogeologicznej sieci pomiarowej wód gruntowych w zasięgu oddziaływania
zbiornika wodnego w Świnnej Porębie [Bednarczyk i in. 2005]. Celem pracy jest
określenie położenia zwierciadła wodny gruntowej na terenie miejscowości Ze-
mbrzyce w wyniku spiętrzenia wód rzeki Skawy zaporą zbiornika Świnna Porę-
ba. Na podstawie wykreślonych hydroizohips określono głębokość zalegania
zwierciadła wody gruntowej pod powierzchnią terenu, wykreślając hydroizoba-
ty, które umożliwiły wyznaczenie obszarów zagrożonych podtopieniem.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ

Zapora zbiornika wodnego Świnna Poręba zlokalizowana została w km
26+600 rzeki Skawy. Projektowana długość zapory wyniesie 640 m, a jej wyso-
kość liczona od najniższego poziomu posadowienia ma wynosić 54 m. Zapora
zamknie zlewnię rzeki Skawy o powierzchni 802 km2. Maksymalny poziom
piętrzenia wynosić będzie 312,00 m n.p.m. przy  pojemności całkowitej równej
161 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia
wynosić będzie 1035 ha, powierzchnia przy normalnym poziomie piętrzenia to
650 ha, a przy minimalnym poziomie piętrzenia powierzchnia zalewu wynoszą-
ca 240 ha.

Zasadniczym zadaniem zbiornika wodnego Świnna Poręba jest zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe. Ocenia się, że zbiornik ochroni dolinę Skawy
i Wisły poprzez obniżenie wód powodziowych o 100–150 cm w rzece Skawie
poniżej zbiornika i o 40–60 cm w korycie Wisły w Krakowie. Spowoduje to
zredukowanie fal wezbraniowych poniżej zbiornika do poziomu nieszkodliwe-
go. Zbiornik ma także spełniać funkcję ochronną przed skutkami suszy, gwa-
rantując przepływ w korycie Skawy nie mniejszy niż 0,6 m3·s-1, umożliwiając
jednocześnie pobór wody do sieci wodociągowej w ilości 3,6 m3·s-1. Planowane
wybudowanie elektrowni wodnej umożliwi uzyskanie mocy 3,8 MW i produkcji
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energii elektrycznej w ilości 14,8 GWh rocznie. Dodatkowym celem zbiornika
jest oddziaływanie na rozwój regionalny oraz na jakość wód [Dokumentacja
zbiorcza… 2004].

Na obszarze projektowanego zbiornika wodnego występują dwie duże
serie litologiczno-tektoniczne różniące się od siebie wiekowo i litologicznie. Są
to serie śląska i magurska zaliczane do Beskidu Małego Zachodnich Karpat fli-
szowych. Utwory tych serii przykryte są nadkładem utworów czwartorzędo-
wych. Granica dzieląca obie serie przebiega niemal prostopadle do doliny Ska-
wy na linii Skawce–Stryszów. Utwory serii śląskiej zajmują północną część
obszaru zbiornika, a utwory serii magurskiej część znajdującą się na południe od
linii Skawce–Stryszów. Tereny projektowanego zbiornika i tereny przyległe
zbudowane są z utworów czwartorzędowych i fliszowych. W utworach zboczo-
wych wody gruntowe tworzą nieciągłe pokłady, mające często charakter wód
zawieszonych, zasilanych opadami atmosferycznymi. W utworach fliszowych
wody gruntowe występują w obrębie skał spękanych, z zaburzoną strukturą
tektoniczną [Dokumentacja zbiorcza… 2004].

METODYKA BADAŃ

Ze względu na ciągły poziom wodonośny, występujący w utworach aku-
mulacji rzecznej, leżących bezpośrednio na podłożu fliszowym, wyściełającym
dno doliny Skawy wraz z jej dopływem oraz wysoki stopień rozeznania warun-
ków geologicznych i hydrogeologicznych, badany obszar zezwala na dokonanie
schematyzacji hydrogeologicznej obszaru filtracji. Miejscowość Zembrzyce,
położona na obszarze charakteryzującym się związkiem hydraulicznym wód
powierzchniowych i gruntowych, stanowi wyodrębniony obszar oddziaływania,
tj. obszar schematyzacji. Pomimo dość dobrego rozeznania warunków hydroge-
ologicznych analizowanego obszaru wydzielenie obszaru filtracji okazało się
niezmiernie trudne. Miejscowość Zembrzyce znajduje się w widłach dwóch
cieków: rzeki Skawy i jej dopływu potoku Paleczki. Lokalizacja Zembrzyc
w widłach tych dwóch rzek stwarza skomplikowane warunki hydrogeologiczne
wynikające z wzajemnego oddziaływania cieków powierzchniowych na obszar
przyległy. Wyznaczono na badanym obszarze strefę oddziaływania zmiany po-
ziomu zwierciadła wody w rzece Skawie i potoku Paleczka na poziom wód
gruntowych poszczególnych punktów pomiarowych sieci hydrogeologicznej na
terenie Zembrzyc. W tym celu wykreślono krzywe zwierciadła wody gruntowej
dla minimalnych i maksymalnych stanów zarejestrowanych w piezometrach
i studniach danego przekroju hydrogeologicznego (rys. 1). W punkcie maksy-
malnego wzniesienia krzywej zwierciadła wody gruntowej w danym przekroju
ustalono granicę wododziału wód gruntowych.
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Rysunek 1. Lokalizacja studni i piezometrów w przekrojach pomiarowych na terenie
miejscowości Zembrzyce, gdzie: 1 – piezometr, 2 – studnia gospodarcza,

3 – nr przekroju
Figure 1. The location of well and piezometrs in measuring cross-sections on the terrain

of the locality Zembrzyce, where: 1– piezometer, 2 – well, 3 – cross-section No

Spośród danych pomiarowych z okresu 1993–1996 wydzielono jednorod-
ny ciąg danych hydrologicznych obejmujących wyniki pomiarów w dwudziestu
jeden punktach sieci pomiarowej i odczytów na dwóch wodowskazach, na rzece
Skawie (wodowskaz W-1) i na potoku Paleczka (wodowskaz W-2). Stosując
metodę hydrologiczną, na podstawie danych z okresu XI 1995–XI 1996, okre-
ślono zmianę położenia zwierciadła wody gruntowej w wyniku oddziaływania
spiętrzenia w zbiorniku Świnna Poręba. W tym celu opracowano zależności
regresyjne zwierciadła wody gruntowej i zwierciadła wody w rzece Skawie
i potoku Paleczka. Określone z zależności regresyjnych rzędne zwierciadła wo-
dy w poszczególnych piezometrach i studniach umożliwiły wykreślenie hydro-
izohips na obszarze Zembrzyc w warunkach spiętrzenia wody w projektowanym
zbiorniku do rzędnej 312,0 m n.p.m. W wyniku analizy układu warstwic i hydro-
izohips opracowane hydroizobaty, określające położenie zwierciadła wody grunto-
wej pod powierzchnią terenu, zezwoliły na wyznaczenie obszarów podtopień.
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WYNIKI BADAŃ

Sporządzone przekroje poprzeczne I-I, II-II, III-III i IV-IV z krzywymi
zwierciadła wody gruntowej, wykreślone dla minimalnych i maksymalnych
stanów zarejestrowanych w punktach pomiarowych tych przekrojów umożliwiły
wyznaczenie granicy oddziaływania zmian zwierciadła wody w rzece Skawie
i potoku Paleczka na układ zwierciadła wody w poszczególnych piezometrach
i studniach. Granica wododziału przebiega przez piezometr P-IV, a następnie
przez teren miejscowości Zembrzyce wzdłuż linii pomiędzy piezometrem VII
i studnią St. 6.6 i dalej biegnąc pomiędzy studniami St.6.3 i St.406 (rys. 3).
Punkty pomiarowe: St.409, P-18, P-19, St.6.4, P-VII, St.404, St.6.3, St.6.0, P-16
i P-IX należą do strefy oddziaływania rzeki Skawy na zmiany zwierciadła wody
gruntowej. Natomiast punkty pomiarowe: P-V, P-20A, St.6.6, St.59, P-VIII,
St.406, St.428, St.427 i P-20 należą do strefy oddziaływania potoku Paleczka na
zmiany zwierciadła wody gruntowej.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe zależności regresyjne poziomu
zwierciadła wody w punktach sieci hydrogeologicznej i zwierciadła wody
w rzece Skawie lub potoku Paleczka.

Rysunek. 2. Zależność regresyjna: a) zwierciadła wody w piezometrze P-VII
i w rzece Skawie i b) w studni gospodarczej St. 6.6 i potoku Paleczka
Figure 2. Regression relationship: a) water level in piezometer P-VII

and in the river Skawa and b) in farm well St. 6.6 and the stream Paleczka

Ustalone rzędne zwierciadła wody w piezometrach i studniach gospodar-
czych w warunkach spiętrzenia wody w rzece Skawie do rzędnej 312,0 m n.p.m.
naniesione zostały na plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:5000. Wykreślo-
ne hydroizohipsy wraz z zaznaczoną linią graniczną oddziaływania zmian
zwierciadła wody w rzece Skawie i potoku Paleczka na wody gruntowe anali-
zowanego obszaru zamieszczono na rysunku 3. Obszar miejscowości Zembrzy-
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ce, na którym znajdują się piezometry P-18, P-19 i P-IV oraz studnia St.6.4,
zostanie zatopiony w wyniku spiętrzenia wody w zbiorniku Świnna Poręba.
Obszar ten wyznaczono na podstawie porównania projektowanej rzędnej pię-
trzenia i układu wysokościowego terenu miejscowości Zembrzyce. Wydzielony
na rysunku obszar zatopienia będzie chroniony zaprojektowanym prawobrzeż-
nym obwałowaniem rzeki Skawy i lewobrzeżnym obwałowaniem potoku
Paleczka.

Rysunek. 3. Układ hydroizohips na obszarze miejscowości Zembrzyce przy maksymal-
nym piętrzeniu wody w zbiorniku wodnym Świnna Poręba, gdzie: 1 – piezometr,

2 – studnia gospodarcza, 3 – hydroizohipsa, 4 – granica oddziaływania pomiędzy rzeką
Skawą a potokiem Paleczką, 5 – obszar zalania, 6 – rzędna terenu danego punktu pomia-

rowego, 7 – rzędna maksymalnego położenia wody gruntowej
Figure 3. Hydro-isohipses configuration on the area of the locality Zembrzyce

for maximum damming up the water in the reservoir water Świnna Poręba, where:
1 – piezometer, 2 – well, 3 – hydro-isohipse, 4 – influence bounder among river Skawa

and stream Paleczka, 5 – area of flood, 6 – ordinate of measuring point, 7 – maximal
ordinate of groundwater level
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Porównanie układu warstwic i hydroizohips umożliwiło wykreślenie hy-
droizobat (rys. 4). Stanowiły one podstawę określenia obszarów podtopień, cha-
rakteryzujących się położeniem zwierciadła wody gruntowej na głębokości
0,5–1,0 m poniżej terenu oraz obszarów o podwyższonym poziomie zwierciadła
wody, których głębokość zalegania pod terenem wynosi 1,0-2,0 m (rys. 4).

Rysunek. 4. Układ hydroizobat i obszary podtopienia miejscowości Zembrzyce przy
maksymalnym piętrzeniu wody w zbiorniku wodnym Świnna Poręba gdzie:

1 – piezometr, 2 – studnia gospodarcza, 3 – hydroizobata, 4 – granica oddziaływania
pomiędzy rzeką Skawą a potokiem Paleczką, 5 – obszar zalania, 6 – rzędna terenu

danego punktu pomiarowego, 7 –głębokość położenia wody gruntowej
Figure 4. Isobats configuration and the soppy areas of the locality Zembrzyce for

maximum damming up the water in the reservoir water Świnna Poręba, where:
1 – piezometer, 2 – well, 3 – isobath, 4 – influence bounder among river Skawa and

stream Paleczka, 5 – area of flood, 6 – ordinate of measuring point, 7 – depth of
groundwater level

Wyznaczony obszar zatopiony, którego rządne terenu są niższe od pozio-
mu piętrzenia, wynoszącego 312 m n.p.m. będzie zabezpieczony obwałowaniem
chroniącym przed zalaniem wodami zbiornika wodnego. Ze względu na depre-
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syjne położenie tego obszaru w stosunku do zwierciadła wody w zbiorniku po-
winien być uzbrojony w system odwadniający. Pomimo położenia centrum Ze-
mbrzyc na wysokości ponad 4,0 m nad poziomem zwierciadła wody w zbiorniku
wodnym, obszar ten powinien również zostać zabezpieczony systemem odwad-
niającym.

WNIOSKI

1. Analiza wyników obserwacji stanów wód gruntowych w miejscowości
Zembrzyce i stanów wód powierzchniowych rzek Skawy i potoku Paleczka wy-
kazała, że istnieje związek hydrauliczny miedzy tymi wodami. Ze względu na
skomplikowane warunki hydrogeologiczne fliszu karpackiego część wód grun-
towych obszaru miejscowości Zembrzyce znajduje się pod wpływem wód rzeki
Skawy, a część potoku Paleczka.

2. Uzyskane wyniki prognozy, ze względu na krótki okres obserwacji,
umożliwiły orientacyjne określenie położenia zwierciadła wody gruntowej na
terenie miejscowości Zembrzyce. Wykreślone na podstawie wstępnej prognozy
hydroizohipsy i hydroizobaty wskazują, że część analizowanego obszaru,
w przypadku spiętrzenia wody w rzece Skawie do rzędnej 312,00 m n.p.m., bę-
dzie podtopiona. Na tym obszarze, o głębokości zalegania zwierciadła wody
gruntowej poniżej terenu wynoszącej 0,5–1,0 m, zostaną zatopione fundamenty
budynków oraz istnieje zagrożenie zatopienia ich piwnic. Ze względu na zato-
pienie części obszaru miejscowości Zembrzyce konieczne będzie wybudowanie
systemu odwadniającego wraz z przepompownią. Przeprowadzona prognoza
położenia wód gruntowych na obszarze miejscowości Zembrzyce powinna zo-
stać zweryfikowana na podstawie wieloletnich obserwacji.

3. Projektując i wykonując hydrotechniczny obiekt piętrzący wody po-
wierzchniowe, należy uwzględnić wpływ piętrzenia na tereny obszarów przyle-
głych. Wymagać to może niejednokrotnie podjęcia działań niwelujących skutki
niepożądanego wpływu piętrzenia, zwłaszcza na tereny zurbanizowane.
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