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PROGNOZA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA
PODTOPIENIEM TERENÓW MIEJSCOWOŚCI
GROMIEC I SZYJKI W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA
SPIĘTRZENIA RZEKI WISŁY STOPNIEM WODNYM
DWORY
____________
THE FORECAST OF THE DIRECT SOPPY THREAT
OF THE TERRAINS OF LOCALITY GROMIEC
AND SZYJKI IN THE RESULT OF THE INFLUENCE
OF DAMMING UP THE RIVER VISTULA
OF THE DWORY WATER BARRAGE
Streszczenie
Zabudowa kaskadowa stopniami wodnymi odcinka Górnej Wisły przyczyniła się do zmiany stosunków wodnych w dolinie rzeki. Posiadany materiał obserwacyjny, dotyczący rozpoznania warunków hydrogeologicznych na obszarze oddziaływania Stopnia Wodnego Dwory, pozwolił na przeprowadzenie analizy
położenia wód gruntowych. Wykorzystując pomiary wykonane w studniach
gospodarczych w okresie przed spiętrzeniem wody w Wiśle opracowano związki
zależnościowe pomiędzy położeniem zwierciadła wody gruntowej i wody w Wiśle. Umożliwiły one określenie poziomu zwierciadła wody na analizowanym
obszarze w warunkach spiętrzenia wody w Wiśle do rzędnej 225,50 m n.p.m.,
opracowanie map hydroizohips oraz określenie zakresu oddziaływania spiętrzenia
poprzez wyznaczenie stref bezpośredniego zagrożenia podtopieniem terenów zlokalizowanych w okolicach miejscowości Gromiec i Szyjki. Stwierdzono wystąpienie obszarów podtopionych, o głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej do 0,8 m, częściowo podtopionych, o głębokość zalegania zwierciadła wody
gruntowej od 0,8 od 1,6 m oraz obszarów neutralnych.
Słowa kluczowe: stopień wodny, hydroizohipsy, sieć hydrogeologiczna, tereny
podtopione
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Summary
Buildings the cascade of water barrages of the section of the Upper Vistula
contributed to the change of water relations in the valley of the river. Possessed
observational material, relating to the recognitions of hydrogeological conditions
on the area of the influence of the Dwory Water Barrage, allowed to conduct the
analysis of the position of land waters. Using results of measurements executed in
wells in the period before damming up water in the river Vistula relationships of
the mirror of the ground water and water in the river Vistula were worked out.
They made possible the qualification of the water level on the analysed area in the
conditions swell the water in the river Vistula to the ordinate 225,50 m a.s.l., the
elaboration of maps hydro-isohips and the qualification of the influence range of
damming up through delimitation of the zones of the direct threat of soppy terrains
situated in the environs of the locality Gromiec and Szyjki. The pronouncement of
soppy areas was affirmed, about depth of covering the mirror of ground water to
0,8 m, partly soppy areas, about depth of covering the mirror of ground water
from 0,8 from 1,6 m and neutral areas.
Key words: water barrage, hydro-isohipsy, hydrogeological net, soppy terrains

WSTĘP

Uaktywniony po II wojnie światowej „Program Wisła”, rozwiązujący
kompleksowo ważkie problemy związane z rzeką, miał przynieść liczne korzyści, sprowadzające się do: złagodzenia amplitudy stanów wody i wyrównania
przepływów w skali rocznej, poprawienia warunków żeglugowych, wzrostu
produkcji energii elektrycznej, poprawienia warunków mikroklimatycznych,
zretencjonowania wody dla celów bytowych, przemysłowych i rolnictwa, wykonania dodatkowych połączeń komunikacyjnych koronami obiektów hydrotechnicznych. Plan nie obejmował tylko zadań technicznych, ale również ukierunkowywał rozwój społeczno-przemysłowy obszarów nadwiślańskich, jak również
szczególnie podkreślał ochronę środowiska całego dorzecza Wisły poprzez zabudowę niektórych dopływów oraz budowę licznych oczyszczalni ścieków. Na
odcinku Górnej Wisły zrealizowano sześciostopniową zabudowę kaskadową,
umożliwiającą żeglugę szlakiem żeglugowym, o klasie od II do IV, na odcinku
od ujścia rzeki Przemszy do Krakowa (rys. 1).
Regulacja koryta, mająca na celu stworzenie drogi wodnej, wymagała
zmiany kształtu i głębokości koryta, którą uzyskano, spiętrzając wodę stopniami.
Piętrzenie może przyczynić się także do znacznego podniesienia stanów wód
gruntowych w obszarze oddziaływania, zmieniając stosunki wodne, warunki
użytkowania rolniczego, a często przyczyniając się do podtopienia terenów zurbanizowanych. Intensywna zabudowa hydrotechniczna koryta rzeki Wisły powyżej Krakowa mogła przyczynić się znacznym stopniu do zmiany stosunków
wodnych w obszarze doliny.
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Rysunek 1. Szkic rozmieszczenia stopni wodnych Kaskady Górnej Wisły do Krakowa
Figure1. Draft of location of water of water barrages of Upper Vistula Cascade
to the Cracow

Celem niniejszej pracy jest określenie położenia zwierciadła wód gruntowych przed spiętrzeniem na przykładzie Stopnia Wodnego Dwory. W opracowanej prognozie określenia zmiany położenia zwierciadła wód gruntowych
w wyniku spiętrzenia rzeki Wisły do rzędnej N.P.P., wynoszącej 225,50 m n.p.m.
Wyznaczono również obszary bezpośredniego zagrożenia podtopieniem terenów
w okolicy miejscowości Gromiec.
Wśród istniejących i stosowanych metod ustalenia wpływu spiętrzenia
wód na tereny przyległe najczęściej znajdują zastosowanie dwie metody: hydrologiczna i hydrauliczna. Metoda hydrauliczna wymaga bardzo dokładnego
rozeznania hydrogeologicznego analizowanego terenu, dokonania schematyzacji
obszaru filtracji i określenia zależności zmiany w czasie i przestrzeni położenia
zwierciadła wód gruntowych, a pomiary spełniają funkcję kontrolną [Kordas
1966]. Metoda hydrologiczna oparta jest na wynikach równoczesnych obserwacji stanów zwierciadła wody w rzece oraz wody gruntowej w otworach obserwacyjnych, tj. studniach gospodarczych i piezometrach, zlokalizowanych na przyległym obszarze. Po uzyskaniu jednorodnych ciągów danych poszukuje się
między nimi regresji. Jak podaje Bednarczyk i Chodacki [1994] główną zaletą
tej metody jest uwzględnianie w pomiarach wpływu naturalnych czynników
hydrologiczno-meteorologicznych na zmienność stanów wód gruntowych.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Stopień Dwory zlokalizowany w 4+940 km rzeki Wisły został oddany do
eksploatacji w grudniu 2001 roku. Każde z dwóch przęseł jazu, o świetle 27,5 m,
wyposażone jest w zamknęcia typu sektorowego, powodujące powstanie spadu
o wysokości 4,5 m. Na prawym brzegu wybudowana została mała elektrownia
wodna o mocy 0,7 MW. Kompleks hydrotechniczny węzła Dwory stanowi również wielkogabarytowa śluza o szerokości 12 m i długości 190 m wraz
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z awanportem górnym i dolnym. Śluza usytuowana jest w km 4+016 rzeki
Wisły, stanowiącym początek kanału żeglugowego o długości 7,8 km. Do Wisły
powyżej Stopnia Dwory wpływa prawobrzeżny dopływ – rzeka Soła, a poprzez
system śluz wałowych odprowadzone są w obszar międzywala wody 3 małych
potoków.
Obszar oddziaływania piętrzenia stopnia Dwory to teren doliny Wisły na
obszarze Niziny Nadwiślańskiej w obrębie Kotliny Oświęcimskiej. W morfologicznej budowie doliny Wisły wyraźnie zaznaczają się cztery poziomy tarasowe:
taras zalewowy, będący pasem o szerokości około 200 m wzdłuż koryta, znajdujący się na ogół w obrębie wałów przeciwpowodziowych; taras średni wznoszący się ok. 10,0 m nad średni poziom wody w Wiśle; taras nadzalewowy tworzący na obu brzegach rzeki szeroką na kilku kilometrów, rozległą równinę,
porozcinaną licznymi krawędziami erozyjnymi oraz starorzeczami; taras wysoki
wznoszący się około 20,0 m nad zwierciadło wody w Wiśle.
W budowie geologicznej i hydrogeologicznej stwierdzono występowanie
utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Utwory trzeciorzędowe
wykształcone w postaci grubej warstwy iłów lub iłów pylastych z częstymi
wkładkami i przewarstwieniami pyłów piaszczystych lub rzadziej piasków pylastych i drobnych. Strop utworów trzeciorzędowych jest nachylony w kierunku
wschodnim (zgodnie z biegiem Wisły) [Książkiewicz i in. 1965]. W przewarstwieniach, wkładkach i soczewkach piasku, piasku pylastego wśród nieprzepuszczalnych iłów mioceńskich znajdują się wody trzeciorzędowego poziom
wodonośnego. W dużej mierze są to wody pod ciśnieniem. Istnieje przypuszczenie, że lokalnie stropowe warstewki piaszczyste mogą posiadać hydrauliczny
kontakt z czwartorzędowym poziomem wodonośnym [Program... 1988].
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez pyły, pyły piaszczyste,
piaski pylaste oraz piaski tzw. wysokiego zasypania. Zalegają one bezpośrednio
pod powierzchnią terenu, tworząc zwartą pokrywę o miąższości 5÷16 m. Poniżej
zalega warstwa żwirków i pospółek z otoczakami o miąższości kilku metrów,
częściowo lub całkowicie zawodnionych. Utwory te, w spągowej warstwie
przykryte nieciągłą warstwą piasków grubych i średnich są utworami plejstoceńskimi, tworzą czwartorzędowy poziom wodonośny. Poziom ten zasilany jest
przez infiltrację wód opadowych [Sprawozdanie… 1990]. Oddziaływanie Wisły
na wody podziemne ma charakter drenujący. Warstwa wodonośna o miąższości
4,0÷9,0 m pokryta jest nieciągłą pokrywą gruntów holoceńskich, zbudowanych
z glin, pyłów, namułów i piasków pylastych. Miąższość nadkładu holoceńskiego
waha się przeciętnie 1,0÷5,5 m. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego „Hydrogeo” w Krakowie
[Program… 1988], wartości współczynników filtracji poszczególnych warstw
warstwy nadkładu, mieszczące się w przedziale od 3,4 · 10-10 do 6,1 · 10-7 m·s-1,
są co najmniej 1000 razy mniejsze od współczynnika filtracji warstwy wodonośnej. Może to powodować napięty charakter zwierciadła wody gruntowej
w miejscach, gdzie miąższość nieprzepuszczalnego nadkładu jest znaczna.
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Badania hydrogeologiczne na obszarze projektowanych stopni wodnych
Dwory i Smolice, obejmujące oba brzegi rzeki Wisły, wykonywane były przez
różnych wykonawców, w nieciągłych okresach kilkuletnich i różną liczbą
punktów w sieci obserwacyjne. W pierwszych latach obserwacji stanów wód
podziemnych liczba punktów wynosiła odpowiednia: 111 w 1963 roku, 267
w latach 1964–1965. Następnie pomiary zwierciadła wody gruntowej zostały
zaprzestane, wznowienie obserwacji nastąpiło w roku 1986, jednakże sieć obserwacyjną stanowiły tylko 41 punkty zlokalizowane w czterech przekrojach
prostopadłych do doliny Wisły. Pod koniec 1986 roku ponownie przerwano
prowadzenie obserwacji [Dokumentacja… 1990].
W roku 1988 Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego „Hydrogeo” w Krakowie opracowało „Program obserwacji hydrologicznych
w rejonie stopni wodnych „Smolice i Dwory na rzece Wiśle” [Program …
1988], obejmujący wytypowanie do obserwacji studni gospodarczych, zaprojektowanie piezometrów jako punktów uzupełniających sieć obserwacyjną.
Punkty obserwacyjne zlokalizowane były głównie w jedenastu przekrojach
i stanowiło je jedynie 219 studni gospodarczych. Pomimo zaleceń PGBW „Hydrogeo” inwestor nie wykonał piezometrów z powodu braku środków finansowych. Do 2001 roku, tj. roku oddania Stopnia Dwory do eksploatacji, obserwacje były prowadzone w różnych okresach, w tych wytypowanych studniach,
których liczba ulegała jednak zmianom wynikającym z warunków eksploatacji
studni, spowodowanych na przykład brakiem dostępu czy też zamontowaniem
hydroforu.
METODYKA

Ze względu na posiadany materiał obserwacyjny określenie głębokości
zalegania wód gruntowych i prognozę oddziaływania Stopnia Wodnego Dwory
na tereny przyległe wykonano metodą hydrologiczną.
Przyjęta metodyka opracowania obejmowała:
− rozeznanie warunków hydrogeologicznych i meteorologicznych,
− analizę danych archiwalnych i inwentaryzację istniejącego przed spiętrzeniem położenia wód gruntowych na obszarze spodziewanego oddziaływania,
− zestawienie stanów wody w Wiśle – wodowskaz Smolice i transponowanie stanów do przekroju projektowanego stopnia Dwory,
− określenie położenia wody gruntowej po spiętrzeniu na podstawie
ustalonych zależności regresyjnych i wykreślenie hydroizohips,
− ustalenie obszarów zagrożonych podtopieniem.
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WYNIKI BADAŃ

Analizą wysokości opadów objęto okres pomiarów wód gruntowych przed
spiętrzeniem, w którym roczne sumy opadów wynoszą odpowiednio 464,4 mm
w 1989 roku, 644,1 mm w 1990 roku i 691,6 mm w 1991 roku. Okres ten należy
uznać za lata suche o sumie opadów w poszczególnych latach mniejszych od
sumy średnich rocznych opadów z wielolecia 703,4 mm. Wyjątkowo niskie
opady wystąpiły w 1989 roku i znajduje to odzwierciedlenie w stanach wód
gruntowych.
Okres obserwacji przed spiętrzeniem wody w rzece Wiśle Stopniem Wodnym Dwory charakteryzował się nie wysokim poziomem zwierciadła wody
gruntowej oraz stosunkowo nieznacznymi wahaniami lustra wody. Wahania
zwierciadła wody w studniach na lewym brzegu wWisły miały znaczną amplitudę i mieściły się w zakresie 100÷150 cm. Głębokość zalegania zwierciadła wody
gruntowej na badanym obszarze wsi Gromiec i Szyjki kształtowała się w przedziale od 1,5 m do 4,5 m poniżej terenu. W wynikach pomiarów w wielu
studniach można było zauważyć nagły spadek położenia zwierciadła wody, co
można tłumaczyć wypompowaniem wody dla celów związanych z ich użytkowaniem przez właścicieli, np. dla celów budowlanych lub rolniczych. Wyniki
pomiarów z tych studni zostały wyłączone z dalszej analizy.
Po przeprowadzeniu analizy ciągów obserwacyjnych i eliminacji punktów
badawczych, które uległy zniszczeniu, ograniczono dostęp lub wykonano ujecie
hydroforowe, lewobrzeżna sieć obserwacyjna na obszarze miejscowości Gromiec, Szyjki, Łazy została ograniczona do 8 studni gospodarczych.
Dane obserwacyjne z okresu 1989–1991 pozwoliły na wykreślenie na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:10 000 hydroizohips, obrazujących
ukształtowanie położenia zwierciadła wody gruntowej w lewobrzeżnej części
doliny Wisły, odpowiadających niskim i wysokim stanom wody w rzece (rys. 2).
Jednorodne genetycznie ciągi obserwacyjne stanowiły podstawę opracowania zależności regresyjnych zwierciadła wody w studniach zlokalizowanych
na terenie od wsi Gromiec i wsi Szyjki i zwierciadła wody w rzece Wiśle. Przykładowe zależności regresyjne w wybranych studniach nr 725 i nr 821 zamieszczono na rysunku 3.
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Rysunek 2. Hydroizohipsy na obszarze lewobrzeżnej części doliny Wisły dla stanów
w rzece niskich i wysokich w okresie 1989–1991, gdzie: 1 – studnia, 2 – hydroizohipsa
stanów niskich, 3 – hydroizohipsa stanów wysokich
Figure 2. Hydro-isohipses configuration on the area of the left-bank part of the valley
of the Vistula for states in the river of low and high in the period 1989–1991, where:
1 – well, 2 – hydro-isohipses of low states, 3 – hydro-isohipses of high states
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Rysunek 3. Zależność regresyjna pomiędzy stanami wody w Wiśle a stanami wody
gruntowej w studniach nr 725 i nr 821
Figure 3. Regression between water levels on the Vistula River and groundwater levels
in well No 725 and well No 821

Na podstawie ustalonych równań regresji określono prognozowany poziom zalegania wody gruntowej w warunkach spiętrzenia wody w korycie rzeki
Wisły do przewidywanego normalnego poziomu piętrzenia Stopniem Wodnym
Dwory, tj. do rzędnej 225,50 m n.p.m. Wyniki prognozy położenia zwierciadła
wody gruntowej zostały zobrazowane na planie sytuacyjno-wysokościowym
w postaci hydroizohips (rys. 4).
Sporządzona mapa prognozowanego położenia hydroizohips zezwoliła na
określenie obszarów zagrożonych podtopieniem, wynikającym z bezpośredniego
wpływu spiętrzenia wody stopniem Dwory [Bednarczyk i in. 2003]. Uwzględniając warunki hydrogeologiczne, wydzielono na terenie oddziaływania obszary
podtopione (głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej do 0,8 m), częściowo podtopione (głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej od 0,8
od 1,6 m) oraz neutralne (rys. 5).

12

Prognoza bezpośredniego zagrożenia…

Rysunek 4. Mapa prognozowanych hydroizohips na obszarze miejscowości Gromiec
i Szyjki w warunkach normalnego piętrzenia wody stopniem Dwory, gdzie: 1 – studnia,
2 – hydroizohipsa wg prognozy
Figure 4. Maps of forecasted hydro-isohipses on the area of locality of Gromiec and
Szyjki in normal conditions of damming up of water barrage Dwory, where: 1 – well,
2 – hydro-isohipse according to forecast
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Rysunek 5. Prognozowane obszary podtopione i częściowo podtopione miejscowości
Gromiec i Szyjki, gdzie: 1 – studnia, 2 – obszar częściowo podtopiony, 3 – obszar
podtopiony
Figure 5. Forecasted soppy areas and partly soppy areas of locality of Gromiec and
Szyjki, where: 1 – well, 2 – soppy area, 3 – party soppy area
PODSUMOWANIE

Spiętrzenie wody w rzece Wiśle Stopniem Wodnym Dwory przyczynia się
do zmian stosunków wodnych na obszarze przyległym. Przeprowadzona ocena
oddziaływania wpływu spiętrzania wody w rzece Wiśle wymagała dokładnego
rozeznania warunków hydrogeologicznych i określenia rzędnych zwierciadła
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wody gruntowej przed spiętrzeniem. Układ lustra zwierciadła wody gruntowej
może być monitorowany za pomocą studni gospodarczych, które mogą uzupełniać sieć obserwacyjną. Ze względu na brak piezometrów, jak również w wyniku wykluczenia studni, w których zarejestrowane stany nie tworzyły jednorodnych genetycznie ciągów obserwacyjnych, przedstawiona prognoza zagrożenia
podtopieniem terenów miejscowości Gromiec została opracowana na podstawie
danych hydrologicznych zarejestrowanych w ośmiu studniach gospodarczych.
Niejednorodność genetyczna ciągów obserwacji hydrologicznych rejestrowanych w studniach gospodarczych wynika z błędów przypadkowych lub systematycznych spowodowanych zwiększonym, nierejestrowanym poborem wody
w studniach. Zmniejszenie liczby studni obserwacyjnych na badanym obszarze
zostało spowodowane likwidacją studni czy też uniemożliwieniem dostępu do
nich. Pomimo dysponowania niewielką ilością punktów pomiarowych hydrogeologicznej sieci obserwacyjnej stanów wód gruntowych na badanym obszarze
stwierdzono związek hydrauliczny między wodami gruntowymi i wodami rzeki
Wisły.
WNIOSKI

1. Na badanym obszarze lewobrzeżnych terenów miejscowości Gromiec
i Łazy amplituda wahań zwierciadła wody gruntowej przed spiętrzeniem wynosiła 1,5÷4,5 m. Duży wpływ na zarejestrowaną sytuację hydrogeologiczną miały
warunki meteorologiczne w okresie obserwacyjnym, obejmującym lata 1989–
–1991, zaliczanym do lat suchych.
2. Obserwacje wykazały istotny związek hydrauliczny zwierciadła wody
gruntowej z poziomem wody w rzece Wiśle. Jak wykazała analiza mapy hydroizohips wykreślonych dla obszarze oddziaływania spiętrzenia wody stopniem
Dwory, przy rzędnej normalnego piętrzenia zwierciadła wody w Wiśle, wynoszącej 225,50 m n.p.m., wystąpią liczne podtopienia terenów miejscowości
Gromiec i Łazy. Jak wynika z prognozy wystąpią tu także obszary podniesionego zwierciadła wody gruntowej, zaliczone do obszarów częściowo podtopionych, charakteryzujących się głębokością zalegania zwierciadła wody gruntowej
od 0,8 m do 1,6 m poniżej terenu. Ze względu na sposób użytkowania tych terenów, bez rozwiniętej struktury urbanistycznej, nie istnieje zagrożenie negatywnego oddziaływania spiętrzenia wody w Wiśle na warunki użytkowania
terenów częściowo podtopionych i podtopionych poza rejonem zabudowanym
w miejscowości Gromiec. Rejon ten, znajdujący się przy ulicy Broniewskiego
w pobliżu stadionu sportowego, wymagać może zabezpieczenia systemem odwadniającym. Zmniejszenie skutków piętrzenia na obszarach zagrożonych podtopieniem i użytkowanie może zostać osiągnięte za pomocą systemu melioracyjnego.
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3. Weryfikacja prognozy bezpośredniego zagrożenia podtopieniem badanych terenów może zostać dokonana na podstawie oceny istniejącego stanu, tj.
w warunkach ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej. Wymaga to jednak
kontynuowania pomiarów w istniejących punktach obserwacyjnych sieci pomiarowej.
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