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Abstract: General knowledge on the hydrogeology and results o f  the investigation on groundwater condi
tions in the area o f  the Gniezno Lakeland and the Turek Upland are presented in the paper with respect 
to the dewatering o f  lignite open pits. Attention is directed to their localities with regard to the existing 
hydrographic and hydrogeological systems and relation o f  the mining areas to nature conservation areas 
(NATURE 2000) along with the resulting conflicts. A  case o f  dewatering o f  open pits operated by the 
“Konin” lignite open-cast mine in the Gniezno Lakeland provides the ground for detailed characteristics 
o f  changes in the groundwater system o f  the Upper Cretaceous-Neogene aquifer within 1957-2007.
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WPROWADZENIE

Historia eksploatacji węgla brunatnego ze złóż wschodniej Wielkopolski rozpoczęła się 
w okolicach Konina. W okresie powojennym eksploatację prowadzono początkowo na 
obszarze między Koninem a Jeziorem Gosławskim i Jeziorem Pątnowskim (iys. 1) w od
krywkach: Morzysław (1945-1953), Niesłusz (1953-1961) oraz Gosławice (1958-1974). 
W 1958 r. KWB Konin rozpoczęła przygotowania do eksploatacji węgla brunatnego ze złóż 
udokumentowanych w dalszej części Pojezierza Gnieźnieńskiego -  w rejonie jezior wystę
pujących w rynnie powidzko-ostrowskiej (Powidzkie, Budzisławskie, Wilczyńskie, Suszew- 
skie i inne). Kolejno wykonywane odkrywki na tym obszarze to: Pątnów (1962- 2001), 
Kazimierz Południe (1965-1997), Jóźwin (1971 i nadal od 1999 jako Jóźwin IIB), Kazi
mierz Północ od 1995 r. Dalszy rozwój zagłębia konińskiego objął tereny położone na 
wschód od Kanału Warta-Gopło (rys. 1). W 1982 r. rozpoczęto eksploatację węgla z 
odkrywki Lubstów (1982-2009), w 2006 roku z odkrywki Drzewce. Od początku 2009 r.
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zostały włączone studnie odwadniające teren pod wkop otwierający złoże Tomisławice, 
położone na N od odkrywki Lubstów, w której eksploatację już zakończono.

W latach 60. ubiegłego wieku podjęto również eksploatację złóż węgla brunatnego na 
Wysoczyźnie Tureckiej otwarciem jego wydobycia z odkrywki Adamów na E od Turka 
od 1963 r. (rys. 1). W latach 1977-1978 KWB Adamów rozpoczęła wydobycie węgla 
brunatnego w dwóch kolejnych odkrywkach na N i NE od Turka, odkrywki Władysła
wów (1977-2010) i odkrywki Bogdałów (1978-1991). Wraz z zakończeniem eksploatacji 
w odkrywce Bogdałów uruchomiono kolejną odkrywkę Koźmin od 1991 r., w bliskim 
sąsiedztwie rzeki Warty (rys. 1 i 2).

Zbliżanie się w ostatnich latach systemów eksploatacyjnych kopalń odkrywkowych 
do obszarów ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000 i problemy wielkości 
oddziaływania zarówno czynników naturalnych (susze) i presji antropogenicznej na systemy 
hydrologiczne i hydrogeologiczne z tymi obszarami związane, są przedmiotem coraz licz
niejszych opracowań i publikacji [m.in. Sawicki 2000; Gezella 2006; Orłowski-Ilnicki 
2007; Ilnicki 2008; Herbich 2008; Pietrzyk-Sokulska 2009; Fiszer, Dąbrowski, Derkow- 
ska-Sitarz, i in. 2009; Górecki, Sermet 2010; Fiszer Derkowska-Sitarz 2010].

PROBLEMATYKA BADAŃ W UJĘCIU REGIONALNYM

Wyniki badań złóż konińsko-tureckich były przedmiotem licznych opracowań synte
tycznych w aspekcie zarówno regionalnym, jak i środowiskowym na przestrzeni ponad 
60. lat ich wielkoprzestrzennej eksploatacji odkrywkowej.

Z ważniejszych opracowań należy chronologicznie wymienić:
-  Przewodnik XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie w sierpniu 

1969 roku [Żyłka, red. 1969] z referatami i wycieczkami: Sekcji Geologii Czwartorzę
du i Geomorfologii, Geologii Złóż, Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej, Hydrogeologii, 
w tym Blechacza i Karpy „Odwodnienie kopalń węgla brunatnego w rejonie Konina”.

-  Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek [Stankowski, red. 1991], 
publikacja zbiorowa, w tym Kanieckiego [1991] „Zmiany stosunków wodnych w 
rejonie Konina związane z działalnością kopalnictwa odkrywkowego” i Rotnickiej 
„Zmiany w zakresie bilansu wód powierzchniowych i podziemnych w obszarach 
eksploatacji węgla brunatnego rejonu Konina (odkrywki: Pątnów, Jóźwin i Kazimierz)”.

-  Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa od
krywkowego na Niżu Środkowopolskim [Rząsa, Owczarzak, Mocek 1999], w któ
rej przedstawiono wyniki 30-letnich badań nad oddziaływaniem przekształceń hydro
logicznych i hydrogeologicznych na produktywność gleb usytuowanych wokół wy
robisk w Konińsko-Tureckim Zagłębiu Węglowym.

-  Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębo
kiego, górniczego drenażu [Sawicki 2000] -  publikacja, w której poddano wszech
stronnej analizie: warunki hydrogeologiczne złóż, systemy odwodnień i dopływy do 
odkrywek KWB Konin i KWB Adamów oraz przedstawiono metodologię i obliczone 
bilanse wodne dla warunków naturalnych i wymuszonych drenażem górniczym 
(rozdz.2, 3, 4 oraz 5.6, 5.7).

-  Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, Tom 1 [Wilk, red. 
2003] z rozdziałami poświęconymi złożom i kopalniom rejonu Turka [Sawicki, 
rozdz.2.2] i rejonu Konina [Fiszer, Sawicki, rozdz.2.3].
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RYSUNEK 1. Odkrywki węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce [wg J. Sawickiego, 2000 z 
uzupełnieniami]: 1 - rzeki, 2 - jeziora, 3 - miejscowości, 4 - odkrywki węgla brunatnego KWB Adamów 
(Adamów, Koźmin, Władysławów) oraz KWB Konin (Pątnów, Kazimierz Południe, Kazimierz Północ, 
Jóźwin, Lubstów oraz nowe: Drzewce 2003 - początek eksploatacji, Tomisławice 2009 - odwadnianie), 
5 - hydroizohipsy głównego poziomu wodonośnego z okresu lat 1995-1997, 6 - kierunki spływu wód 
podziemnych, 7 - zasięg depresji ośrodków drenażu w głównym poziomie wodonośnym, 8 - granice 
strefy dopływów wód infiltracyjnych z jezior i rzek, 9 - linie przekrojów hydrogeologicznych w rejonie 
odkrywek KWB Konin (A-B) i w rejonie odkrywek KWB Adamów (C-D)
FIGURE 1. Lignite open pits in Eastern Wielkopolska Region [after Sawicki, 2000; supplemented]: 1 - 
rivers, 2 - lakes, 3 - localities, 4 - lignite open pits operated by the Adamów Mine (Adamów, Koźmin, 
Władysławów) and those operated by the Konin Mine (Pątnów, Kazimierz S., Kazimierz N., Jóźwin, 
Lubstów, and the new ones at Drzewce exploitation from 2003 and Tomisławice 2009 - dewatering), 5 - 
water level contours of the principal aquifer in the period 1995 - 1997,6 - directions of ground water flow, 
7 - extent of cone of depression in the principal aquifer in particular mining drainage centres, 8 - bounda
ries of zones of water inflow and infiltration from lakes and rivers, 9 - hydrogeological cross-section 
across the region of the Konin open pits (A-B) and the region of the Adamów open pits (C-D)
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Spośród ważnych zagadnień badawczych związanych z rozpoznaniem hydrogeolo
gicznym rejonu odkrywek wschodniej Wielkopolski należy wymienić:
-  wprowadzenie do praktyki obliczeń odwodnień górniczych programów modelowa

nia numerycznego, z szerokim zakresem badań bilansów dopływów wód podziem
nych do poszczególnych odkrywek wraz z identyfikacją struktury składników tych 
bilansów, w tym udziału w dopływach: infiltracji wód powierzchniowych (z jezior i 
rzek), zasobów statycznych zmagazynowanych w odwadnianych warstwach wo
donośnych, zasobów wzbudzonych, wynikających z przyrostu infiltracji efektywnej 
opadów w zasięgów lejów depresji w procesach filtracji nieustalonej; oszacowania 
oddziaływań odwodnień na obszary ochrony przyrody;

-  wypracowanie metodyki organizacji sieci obserwacyjnych środowiska wodnego w 
rejonie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego w ujęciu zintegrowanym, a więc z 
uwzględnieniem pomiarów parametrów szczegółowego bilansu wodnego (współ
praca z hydrologami). Przykładem dobrze zorganizowanej zintegrowanej sieci obser
wacyjnej jest sieć monitoringowa, funkcjonująca od 1995 r. na obszarze działania 
KWB Konin [Wachowiak 2005]. Zakres obszarowy badań dotyczył początkowo re
jonu odkrywek: Pątnów, Jóźwin i Kazimierz, a od roku 1998 również odkrywek Lub- 
stów i Drzewce. Do specjalnie zorganizowanej na potrzeby KWB Konin sieci obser- 
wacyjno-pomiarowej należą, przede wszystkim: stacja meteorologiczna w Klecze
wie wyposażona w podstawowy sprzęt standardowy i stację automatyczną Milos 
500 firmy Vaisala z Finlandii, 6 posterunków opadowych, wybudowanych w 1995 r. 
stanowisk wodowskazowych na czterech jeziorach, 3 posterunki wodowskazowe 
na rzekach wyposażone w limnigrafy umożliwiające ciągłą rejestrację zmian stanów 
wody, 31 profili okresowych pomiarów natężenia przepływu rzek, kanałów i ro
wów, otwory obserwacyjne monitoringu wód podziemnych (odkrywki: Jóźwin IIB 
-  70. Kazimierz Płn. -  71, Lubstów -  56, Drzewce -  59; razem: 256 otworów). 
Corocznie, począwszy od 1995 r., IMG W Oddział w Poznaniu opracowuje „Rocz
nik hydrologiczny i meteorologiczny dla rejonu odkrywek KWB „Konin” S.A. Bada
nia związane z monitoringiem środowiska wodnego rejonu odkrywki Tomisławice 
podjęto w 2007 r. i prowadzone są nadal przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMGW) w Poznaniu oraz Poltegor-projekt Sp. z o.o. we Wrocławiu. W 
lutym 2009 r. wydano pierwszy „Rocznik hydrologiczny i meteorologiczny dla rejo
nu Odkrywki Tomisławice KWB Konin S.A.” [Wachowiak 2009].

USYTOWAME ODKRYWEK WĘGLA BRUNATNEGO NA TLE 
SYSTEMÓW HYDROGRAFICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH

Kopalnia „Konin” eksploatuje złoża węgla brunatnego położone na Pojezierzu Gnieź
nieńskim i Pojezierzu Kujawskim, a więc na północ od konińskiego odcinka doliny Warty 
(Pradolina Warszawsko-Berlińska), Kopalnia „Adamów” -  złoża położone na południe od 
tej Pradoliny na Wysoczyźnie Tureckiej (rys. 1).

Systemy hydrograficzne i hydrogeologiczne odnoszące się do ośrodków drenażu, 
związanych z poszczególnymi odkrywkami wymienionych kopalń, przedstawiono na 
dwóch w przybliżeniu równoleżnikowych przekrojach hydrogeologicznych poprowa
dzonych; pierwszy -  przez odkrywki na Pojezierzu Gnieźnieńsko-Kujawskim (rys. 1 i 2, 
przekrój A-B), drugi -  przez odkrywki na Wysoczyźnie Tureckiej od rzeki Powy do rzeki 
Warty (rys. 1 i 2, przekrój C-D). Porównanie obu przekrojów ilustruje stopień zróżnico-
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RYSUNEK 2. Przekroje hydrogeologiczne przez ośrodki drenażu kopalni Konin (A-B) i kopalni Ada
mów (C-D) [wg J. Sawickiego, 2000; z uzupełnieniami]: 1 - zwałowiska, 2 - piaski i żwiry, 3 - gliny 
czwartorzędowe, 4 - iły neogeńskie, 5 - węgiel brunatny, górny miocen, 6 - margle, kreda górna, 7 - 
jeziora i rzeki, 8- zwierciadło wód gruntowych, 9 - zwierciadło wód wgłębnych, 10 - kierunki przepły
wu wód podziemnych, 11 - granice stratygraficzne osadów, Q - czwartorzęd, N - neogen, N+P - neogen 
i paleogen, Cr - kreda górna
FIGURE 2. Hydrogeologicals cross-sections across the mining drainage centres in the region o f the Konin 
M ine and in the region o f  the Adamów M ine [after Sawicki, 2000; supplemented]: 1 -  dumps, 2 -  sands 
and gravers, 3 -  Quaternary loams, 4 -  Neogene clays, 5 -  lignite, Upper M iocene, 6 -  marls, Upper 
Cretaceous, 7 -  lakes and rivers, 8 -  water table o f  unconfined aquifer, 9 -  water table o f  confined aquifer, 
10 -  directions o f  ground water flow, 11 -  limits o f  stratigraphic units, Q -  Quaternary, N  -  Neogene, N+P  
-N e o g e n e  and Paleogene, Cr -  Upper Cretaceous

wania hydrograficznego i geologicznego w rejonach działania obu kopalń, przejawiają
cych się w następujących cechach:
-  wysoka jeziomość obszaru i większy udział warstw wodonośnych w piętrze czwar

torzędowym i neogeńskim w stosunku do piętra górnej kredy w kształtowaniu wa
runków hydrogeologicznych i ilości wód dopływających do odkrywek KWB Konin,
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-  braku jezior przy bliskości doliny rzeki Warty i dopływów infiltracyjnych z jej koryta 
w odniesieniu do odkrywki Koźmin i odkrywki Adamów, przy zmniejszonym udziale 
warstw wodonośnych czwartorzędu i neogenu w dopływach na Wysoczyźnie i zwięk
szonej aktywności hydraulicznej utworów kredy górnej w postaci spękanego i zu- 
skokowanego masywu skalnego w kształtowaniu warunków hydrodynamicznych i 
ilości wód dopływających do odkrywek KWB Adamów,

-  znacznym zróżnicowaniu wysokościowym powierzchni stropu kredy górnej -  re
gionalnej formacji wodonośnej, która występuje na rzędnych od 60-90 m n.p.m. (na 
głębokości 20-50 m) do ok. 30 m n.p.m. w rejonie odkrywek KWB Adamów oraz od 
0,0 do 10 m n.p.m. (tj. na głębokości 90-100 m) w rejonie odkrywek KWB Konin. 
Wspólną cechą jest tektonika uskokowa kredy górnej [Bieniewski 1958], przejawia
jąca się występowaniem rowów tektonicznych o zrzucie względem obszarów ota
czających, od kilku do kilkudziesięciu metrów. Według Dziedziak i in. [2002] najgłę
biej stwierdzono strop kredy górnej w obrębie rowów tektonicznych ze złożami węgla 
brunatnego „Koźmin” (0,0 m n.p.m.) i „Lubstów” (-115,2 m n.p.m.).

Opisane przekroje (rys. 2) ilustrują w sposób syntetyczny problematykę odwodnień 
poszczególnych odkrywek, charakterystykę towarzyszących im układów hydrostruktu- 
ralnych, związanych z występowaniem warstw wodonośnych i rozdzielających je warstw 
słabo i nieprzepuszczalnych, rozmieszczenie elementów sieci hydrograficznej, w tym 
jezior i rzek oraz układu krążenia wód podziemnych.

Dla przykładu ośrodek drenażu wód zespołu odkrywek Pątnów-Jóżwin-Kazimierz 
(rys. 1 i 2), został ukształtowany wzajemnym położeniem tych odkrywek oraz ich usytu
owaniem w stosunku do zewnętrznych rynien jeziornych: od południowego wschodu i 
wschodu -  rynny erozyjnej Jeziora Gosławskiego i jezior połączonych Kanałem Warta- 
Gopło (Kanał Ślesiński), od zachodu -  rynny jeziornej Powidz-Ostrowo z jeziorami: 
Powidzkim, Budzisławskim, Wilczyńskim. Płynąca wewnątrz tego ośrodka drenażu Struga 
Biskupia ma przepływ kształtowany przez zrzuty wody z systemów odwodnieniowych, 
w tym przez dodatkowe składniki zasilania w postaci: przyrostu infiltracji efektywnej 
opadów w rozległym leju depresji [Sawicki 2000] oraz infiltracji wód powierzchniowych 
z okalających jezior rynnowych, o które oparł się lej depresji w poziomach wód wgłęb
nych [Wachowiak 2004]. Zagadnienia powyższe wymagają bardzo aktywnej współpracy 
hydrogeologicznych służb kopalnianych z hydrologami (IMGW).

Na badanym obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego słodkie wody pod
ziemne występują w utworach czwartorzędu, neogenu i paleogenu oraz kredy górnej. Utwo
rami wodonośnymi w obrębie kenozoiku są osady piaszczyste, o różnej i zmiennej granula
cji, natomiast kreda górna jest reprezentowana głównie przez margle o zróżnicowanej siatce 
spękań wietrzeniowych i tektonicznych w dużym stopniu decydujących o ich przewodno
ści hydraulicznej. Głębokość aktywnej strefy krążenia może sięgać ponad 200 m.

Schemat systemów krążenia wód podziemnych przedstawiony na rysunku 3 odzwier
ciedla wzajemny układ warstw skalnych, występujących w ich obrębie struktur wodo
nośnych oraz pozycję rozdzielających pakietów osadów słabo przepuszczalnych w po
staci glin zwałowych, a w dolnej części profilów również iłów serii poznańskiej neogenu. 
Schemat obejmuje przestrzeń geologiczną od konińskiej doliny Warty na południu (GZWP 
nr 150 -  Pradolina Warszawsko-Berlińska) po rzekę Noteć na północy. W schemacie 
zaznaczono barwnie i akronimami rodzaje struktur hydrogeologicznych i wydzielone po
ziomy wodonośne.
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RYSUNEK 3. Schemat systemów krążenia wód podziemnych rejonu odkrywek kopalni węgla brunatne
go Konin [Dąbrowski S. i in., 2008]: SR -  struktura regionalna, SL -  struktura lokalna, PGG -  poziom 
wód gruntowych, PG -  poziom międzyglinowy górny, PD -  poziom międzyglinowy dolny, P P -  poziom 
podglinowy, GZWP nr 150 -  Pradolina Warszawsko-Berlińska, GZWP nr 144 -  Dolina Kopalna Wielko
polska; N -  neogen -  poziom mioceński, Pg -  paleogen -  poziom oligoceński; Cr., -  poziom gómokredo- 
wy, 1 -  kierunki przepływu wód w systemach wodonośnych, 2 -  kierunki przesiąkania wód podziem
nych przez warstwy słaboprzepuszczalne, 3 -  struktury i poziomy wodonośne, 4 -  struktury (war
stwy) słaboprzepuszczalne
FIGURE 3. Schematization of groundwater circulation systems in the region of open pits o f the Konin 
Mine [Dąbrowski S. et al., 2008]: SR -  regional structure, SL -local structure, PGG -  shallow aquifer, PG 
-  upper intertill aquifer, PD -  lower intertill aquifer, PP -  aquifer in underlying, GZWP No 150 -  Warsaw- 
Berlin Ice-Marginal Valley, the Principal Ground-Water Basin No 150, GZWP No 144 -  Wielkopolska 
Buried Valley, the Principal Ground-Water Basin No 144, N -  Neogene, the Miocene aquifer, Pg -  
Paleogene, the Oligocene aquifer, Cr2 -  Upper Cretaceous aquifer, 1 -  directions o f groundwater flow 
across water-bearing systems, 2 -  directions o f percolation of groundwater through formations o f poor 
permeability, 3 -  aquifers / water-bearing structures, 4 -  aquitards/ structures o f poor permeability

Poziomy wodonośne piętra czwartorzędowego
Z uwagi na budowę geologiczną, wody podziemne w utworach czwartorzędowych 

tworzą układ piętrowy [Dąbrowski i in. 2008], na który składa się kilka poziomów wodo
nośnych (rys. 3), w tym: poziom wód gruntowych, poziom międzyglinowy górny, po
ziom międzyglinowy dolny (wielkopolskiej doliny kopalnej z GZWP nr 144) i podrzędnie 
poziom podglinowy.

Poziom wód gruntowych wyróżnia się bardzo dużą zmiennością i jest związany, za 
wyjątkiem doliny Warty, z lokalnymi strukturami hydrogeologicznymi, wynikającymi z 
podstawowych form geomorfologicznych występujących na danym obszarze. Podlega 
lokalnemu reżimowi zasilania i drenażu. Zwierciadło wody podnosi się w półroczu zimo
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wym, a opada w półroczu letnim, wykazując wzmożone wahania związane z przemien- 
nością występowania lat suchych i mokrych o amplitudzie 1 , 1- 1,3 m.

Wody gruntowe są zasilane w głównej mierze przez infiltrację opadów i drenaż pozio
mów wgłębnych w obrębie dolin rzecznych i rynien erozyjnych. Wody te powstają z 
nagromadzenia 10-15% opadów w roku hydrologicznym średnim z wielolecia i drogą 
podziemną kierują się do cieków, bądź przesiąkają do niżej zalegających struktur wodo
nośnych. Ujmowane są studniami wierconymi tylko lokalnie. Układ hydroizohips tego 
poziomu nawiązuje wyraźnie do morfologii obszaru oraz sieci rzek i obniżeń rynien gla- 
cjalnych.

Poziom międzyglinowy górny występuje w warstwach piaszczysto-żwirowych roz
dzielających gliny morenowe zlodowacenia wisły od środkowopolskich. Poziom ten zale
ga na znacznych obszarach w części środkowej i północnej obszaru, przy niewielkiej 
miąższości od kilku do 15 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty, jednak z uwagi na 
erozję nadkładu z glin zwałowych, w wielu miejscach może mieć charakter swobodny. 
Ciśnienie piezometryczne poziomu przyjmuje się na ogół jako zbliżone lub równe pozio
mowi wód gruntowych.

Poziom międzyglinowy dolny jest związany z warstwami wodonośnymi występują
cymi w dolinach kopalnych, ma miąższość 10-65 m (najczęściej 20-40 m), w obrębie 
pokryw fluwioglacjalnych 10-20 m. Poziom ten charakteryzuje się ciśnieniem subartezyj- 
skim. W systemie regionalnego krążenia przekazuje on wody poprzez ich pionowy prze
pływ przez okna hydrogeologiczne lub ograniczone przesiąkanie przez iły, muły i węgle 
brunatne, przeważnie w strefach zmniejszenia się ich miąższości, do niżej zalegającego 
poziomu mioceńskiego lub piętra kredy górnej [Dąbrowski i in. 2008]. Poziom ten zalega 
w sposób ciągły na dużych obszarach obniżeń dolin kopalnych z interglacjału wielkiego, 
tworząc na północy wielkopolską dolinę kopalną i odchodzącą od niej w kierunku połu
dniowym dolinę kopalną Warty. Stanowi on główny poziom użytkowy wód podziemnych 
w przedmiotowym obszarze. W rejonie występowania wielkopolskiej doliny kopalnej 
wydzielono GZWP nr 144 o module zasobów dyspozycyjnych 1,39 l/s • km2.

Poziom mioceński o regionalnym rozprzestrzenieniu (rys. 2 przekrój A-B i rys. 3) 
związany jest głównie z serią piasków drobnoziarnistych i pylastych, rzadziej średnioziar- 
nistych i prowadzi wody o charakterze subartezyjskim i artezyjskim [Dąbrowski i in. 
2008]. Strefy zasilania poziomu mioceńskiego położone są w obrębie wysoczyzn more
nowych. Zasilanie poziomu odbywa się poprzez przesączanie się wód z piętra czwarto
rzędowego, głównie w strefach wyraźnego zmniejszenia się nadkładu iłów lub lokalnie 
przez przepływ w oknach hydrogeologicznych. W układzie regionalnym, poziom mio
ceński strefy konińskiej jest zasilany od N i NW przez wody podziemne, związane z 
wielkopolską doliną kopalną (GZWP nr 144). Strefy drenażu stanowią: Pradolina War- 
szawsko-Berlińska, rynny jezior, za wyjątkiem wododziałowej strefy, rynny Powidz-Ostro- 
wo oraz dolina Noteci z jeziorem Gopło.

Poziom oligoceński stanowią piaski glaukonitowe, najczęściej drobne, o miąższości 
od kilku do ok. 30 m, występujące lokalnie w zagłębieniach podłoża mezozoicznego w 
rejonie Lubstowa. Poziom oligoceński często łączy się poprzez nadległe okna hydroge
ologiczne z poziomem mioceńskim lub jest rozdzielony od tego poziomu kilkumetrowymi 
słabo przepuszczalnymi osadami.

Piętro górnokredowe. Spękany masyw skalny kredy górnej zalega na głębokości wy
nikającej z odniesienia do współczesnej powierzchni terenu oraz stopnia zróżnicowania 
morfologii i tektoniki powierzchni podkenozoicznej. Wykształcony jest w postaci spęka
nych i szczelinowatych margli i drobnoziarnistych piaskowców marglistych. Najpłycej



Warunki hydrogeologiczne i problemy odwadniania odkrywek węgla 349

strop skał gómokredowych występuje na głębokości 5-15 m w rejonie Konina. Na przekro
jach hydrogeologicznych (rys. 2) można prześledzić jak kształtuje się hipsometria powierzchni 
utworów gómokredowych. Zawodnienie osadów jest funkcją głębokości ich zalegania, 
systemu spękań oraz więzi hydraulicznej z nadległymi poziomami wodonośnymi. Najbar
dziej wodonośna jest strefa szczelin wietrzeniowych i tektonicznych, występująca do głę
bokości ok. 90 m. Wody w górnej części piętra gómokredowego są włączone w układ 
krążenia wód w osadach neogeńskich, nie tworząc na większości obszaru samodzielnego 
pod tym względem poziomu wodonośnego. Zróżnicowanie poziomów hydrodynamicz
nych występuje jedynie przy głębokich odwodnieniach kopalnianych rejonu konińskiego. 
W obrębie poziomu gómokredowego wydzielono GZWP nr 151 -  Turek-Konin-Koło o 
module zasobów dyspozycyjnych 1,58 l/s • km2 [Dąbrowski i in. 2008].

Odniesienie obszarów górniczych do obszarów ochrony przyrody -  konflikty
Umiejscowienie obszarów górniczych obu kopalń oraz zasięgi odwodnień ich odkry

wek rodzą obecnie silne konflikty związane szczególnie z parkami krajobrazowymi oraz 
obszarami Natura 2000. W przypadku kopalni Konin odnosi się to szczególnie do od
krywki Jóźwin IIB na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sąsiedztwie jezior w rynnie Powidz- 
Ostrowo, położonych na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 30 
grudnia 1998 r. [Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2007 r., Nr 1, poz. 4] ze wzmocnioną ochroną 
prawną poprzez wyznaczenie obszaru Natura 2000: PLH 300026 -  Pojezierze Gnieźnień
skie oraz do odkrywki Tomisławice na Pojezierzu Kujawskim -  w sąsiedztwie Nadgo
plańskiego Parku Tysiąclecia, z rynną subglacjalną wypełnioną wodami jeziora Gopło i 
Jezior Skulskich, utworzonego 24 czerwca 2009 r. [Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2009 r., Nr 112, 
poz. 1798] na bazie istniejącego na tym terenie rezerwatu ze wzmocnioną ochroną prawną 
po zakwalifikowaniu tego obszaru jako Natura 2000: PLB 040004 -  Ostoja Nadgoplań
ska. W przypadku Kopalni Adamów konflikt jest związany z odkrywką Koźmin, której 
obszar górniczy sięga doliny rzeki Warty pomiędzy Uniejowem a Kołem, zakwalifikowa
nej od listopada 2007 r. jako obszar Natura 2000: PLH 300009 -  Ostoja Nadwarciańska.

Wydajność systemów odwodnieniowych odkrywek węgla brunatnego
Z systemów odwodnieniowych odkrywek węgla brunatnego wschodniej Wielkopolski 

odprowadzane są znaczne ilości wód. W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące odwodnienia 
wgłębnego (studziennego) odkrywek wielkopolskich. Na uwagę zasługuje wysoka war
tość dopływu do odkrywki Koźmin, położonej w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Warty, 
który może jeszcze wzrosnąć przy dalszym jej zbliżaniu się do Warty (rys.l i 2 przekrój 
CD). Dane produkcyjno-odwodnieniowe wskazują że dwukrotnie większe wydobycie węgla 
z odkrywek KWB Konin w stosunku do KWB Adamów, jest okupione niższą w stosunku 
do tej ostatniej, wielkością dopływu wód do systemów odwodnieniowych.

Zmiany w układach krążenia wód podziemnych na przykładzie odwodnienia 
odkrywek KWB Konin na Pojezierzu Gnieźnieńskim w latach 1957-2007
W 1957 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do eksploatacji złóż węgla brunatnego 

na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od Jeziora Gosławskiego i Jeziora 
Pątnowskiego, w tym roboty odwodnieniowe dla budowanej odkrywki Pątnów. Odwad
nianie kolejnej odkrywki Kazimierz w rejonie Kazimierza Biskupiego podjęto w 1962 r., a 
odkrywki Jóźwin w 1968 r. (rys. 1 i 4). W wyniku wzajemnego oddziaływania syste-
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TABELA 1. Odwodnienie wgłębne odkrywek węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce 
(przestawiono na podstawie danych POLTEGOR -  projekt, 2007)
TABLE 1. Deep dewatering o f  lignite open pits in Eastern Wielkopolska Region 
(compilation based on the POLTEGOR project data, 2007)

Kopalnia
Mine

Odkrywka 
I Open pit

Głębokość 
eksploatacji 
Depth o f  
exploitation

Dopływ wód 
: podziemnych 
Inflow o f  

; groundwaters

Eksploatacja 
do roku 
Exploitation 
till the year

Razem
Total

[m] [mVmin] [mVs] [mVs

Konin i Jóźwin IIB* 40-80 69 1,15 2020 2,60

; Kazimierz Phi* 50-80 36 0,60 2012

1 Lubstów 40-150 12 6 0,43 2009

Drzewce 40-70 :25 0,42 12021

Adamów j Adamów 50 145 0,75 12020 3,75

Koźmin 60 120 2,00 2020

: Władysławów 30 : 60 1,00 2010

* korekta dopływu w  nawiązaniu do publikacji lnickiego 2008, tabela 4.
* correction o f  inflow included (made after Ilnicki 2008, table 4).

mów odwodnieniowych wokół tych odkrywek, w niedługim czasie wytworzył się wspólny 
rozległy lej depresji, obejmujący łączące się ze sobą wgłębne poziomy wodonośne: mio
ceński i gómokredowy o rozprzestrzenieniu regionalnym (rys. 2 przekrój A-B). Pierwot
ne zwierciadło wód podziemnych tych poziomów o charakterze naporowym kształtowa
ło się na zróżnicowanych rzędnych: zwierciadło poziomu mioceńskiego w przedziale od 
94 do 84 m n.p.m., z nachyleniem powierzchni piezometrycznej ku bazie drenażu natural
nego, którą stanowiła rynna plejstoceńska Jeziora Mikorzyńskiego i Ślesińskiego; a zwier
ciadło poziomu gómokredowego występowało powyżej 90 m n.p.m., z nachyleniem ku 
bazie drenażu na południe, w stronę doliny rzeki Warty [Kaniecki 1991 za Paczyńskim i 
in. 1971]. W latach 70. i na początku lat 80. ub. wieku centra regionalnego leja depresji 
wokół odkrywek wyznaczała hydroizohipsa 40 m n.p.m. (Jóźwin i Pątnów) oraz hydro- 
izohipsa 45 m n.p.m. (Kazimierz Płd.). Podstawowe kierunki antropopresji hydrodyna
micznej oddziaływały na systemy krążenia wód podziemnych związane z jeziorami wschod
niego i południowego obrzeża ośrodka drenażu kopalnianego, a więc z Jeziorami: Slesiń- 
skim, Mikorzyńskim, Wąsowskim, Pątnowskim, Gosławickim i Głodowskim (rys. 4, 
stan w 1988 r. wg Sawickiego, 2000). W efekcie pojawiły się dopływy wód z infiltracji z 
wymienionych jezior oraz szczególnie wzmożona degradacja środowiska gruntowo-wod- 
nego i przyrodniczego w rejonie Jeziora Głodowskiego. W pasywnym układzie hydrody
namicznym pozostawałaNW część Pojezierza Gnieźnieńskiego z rynnąjeziomąPowidz- 
Ostrowo, gdyż regionalny lej depresji końca lat 80. nie sięgał terenu Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego (rys. 4).

Kolejne lata eksploatacji węgla brunatnego przyniosły przemieszanie się odkrywek i 
związanych z nimi systemów odwodnieniowych w kierunku NW — w stronę jezior poło
żonych w rynnie erozyjnej powidzko-ostrowskiej jak: Budzisławskie, Wilczyńskie, Su- 
szewskie i Kownackie na wododziale pomiędzy zlewnią Środkowej Warty (rzeka Mesz- 
na), Noteci oraz Kanału Ślesińskiego, co obrazuje stan hydrodynamiczny w 1996 r., przed
stawiony za Sawickim [2000] na rysunku 1. Wododziałowe rozmieszczenie tych jezior o
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RYSUNEK 4. Mapa hydroizohips i zasięg leja depresji w poziomie neogeńsko-kredowym wokół odwad
nianych odkrywek kopalni Konin na podstawie pomiarów w 1988 r. [ Sawicki 2000]: 1 -  sieć rzeczna, 2 
-jez io ra  i inne zbiorniki wodne, 3 -  Powidzki Park Krajobrazowy, 4 -  miejscowości, 5 -  odkrywki węgla  
brunatnego, 6 -  hydroizohipsy zwierciadła wody w m n.p.m., 7 -  zasięg leja depresji, 8 -  granice strefy 
dopływów wód infiltracyjnych z jezior
FIGURE 4. Map o f  water level contours and extent o f  the depression cone in the Neogene - Cretaceous 
aquifer around dewatered open pits in the region o f  the Konin Mine based on measurements taken in 1988 
[after Sawicki 2000]: 1 -  drainage network, 2 -  lakes and other water reservoirs, 3 -  Powidz Landscape 
Park, 4 -  localities, 5 -  lignite open pits, 6 -  water level contours in m a. s. 1., 7 -  extent o f  the cone o f  
depression, 8 -  bordering streams o f  inflow o f  infiltration waters from lakes
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zredukowanych obszarach zlewni powierzchniowych i podziemnych stanowi o wzmo
żonej ich wrażliwości na zmiany bilansowe wywołane przyczynami naturalnymi, jak po
głębione susze hydrologiczno-hydrogeologiczne oraz na oddziaływanie antropopresji hy
drodynamicznej, związanej ze wzmożonym poborem wody w okresie suszy ze studzien 
wierconych oraz z rozwojem regionalnego leja depresji odwodnienia górniczego w kie
runku NW. Obrazem tego stanu rzeczy jest mapa hydroizohips na stan z 2007 r. (rys. 5, 
wg badań modelowych, Fiszer i in. 2009) ilustrująca zanik hydroizohipsy 95 m n.p.m. po 
wschodniej stronie rynny jeziornej i jej przemieszczenie się na stronę zachodnią ciągu 
jeziornego, a także zasięg leja depresji wchodzący na obszar Powidzkiego Parku Krajo
brazowego z oparciem się o Jezioro Budzisławskie i Jezioro Wilczyńskie, co świadczy o 
skaptowaniu części strumienia wód podziemnych ze zbiornika wielkopolskiej doliny ko
palnej (GZWP nr 144) w poziomie międzyglinowym dolnym i ukierunkowaniu jego prze
pływu poprzez poziom mioceńsko-górnokredowy w stronę systemu odwodnieniowego 
odkrywki Jóźwin IIB (rys. 2 przekrój A-B oraz porównawczo rys. 5).

Ilustracją stanów jezior oraz rozkładu zwierciadeł wody w plejstocenie i w piętrze neo- 
geńskim w ich sąsiedztwie są wykresy z pomiarów stacjonarnych (rys. 6 i 7) prowadzo
nych w latach 2002-2006 w wiązkach piezometrów, założonych wzdłuż wschodnich brze
gów Jeziora Budzisławskiego i Jeziora Wilczyńskiego (od strony obszaru górniczego).

Wykresy z rejonu Jeziora Budzisławskiego (rys. 6) wykazały stałą różnicę wysokości 
hydraulicznych mierzonych w poziomie plejstoceńskim (PK 289Q) i poziomie mioceń
skim (PK 289T) wynoszącą DH ~ -2,5 m, przy postępującym w kolejnych latach obni
żaniu się zwierciadeł wody w porównywanych poziomach wodonośnych. Stosunkowo 
niska wartość różnicy DH, pomiędzy zasilającym poziomem plejstoceńskim i zasilanym 
poziomem mioceńskim, świadczy o istniejącej ograniczonej więzi hydraulicznej pomię
dzy tymi poziomami wodonośnymi w rejonie jeziora, a więc o możliwości oddziaływania 
regionalnego leja depresji odwodnienia kopalnianego w poziomie wgłębnym na poziomy 
wodonośne bliżej powierzchni terenu. Na rysunku 6 przedstawiono również porównanie 
stanów zwierciadła wody w Jeziorze Budzisławskim, z wysokościami hydraulicznymi 
mierzonymi w piezometrze PK 289Q, które wykazało różnicę DH od -1,0 do -2,8 m w 
stosunku do poziomu wody w jeziorze, co świadczy o braku jego zasilania z lokalnej 
zlewni hydrogeologicznej.

Wykresy z rejonu Jeziora Wilczyńskiego (rys. 7) wykazały również stałą różnicę wy
sokości hydraulicznych mierzonych w poziomie plejstoceńskim (PK 291Q) i poziomie 
mioceńskim (PK 291T), ale znacznie większą bo wynoszącą DH ~ -6,0 m, przy postę
pującym systematycznie obniżaniu się zwierciadeł wody w porównywanych poziomach 
wodonośnych w kolejnych latach.

Wysoka wartość różnicy DH pomiędzy zasilającym poziomem plejstoceńskim i zasila
nym poziomem mioceńskim świadczy o braku znaczącej więzi hydraulicznej pomiędzy 
tymi poziomami wodonośnymi w rejonie Jeziora Wilczyńskiego, a tym samym o mniej
szym oddziaływaniu regionalnego leja depresji odwodnienia kopalnianego w poziomie 
wgłębnym na poziomy wodonośne bliżej powierzchni terenu. Jednocześnie z rysunku 7 
wynika, że wysokości hydrauliczne mierzone w piezometrze PK 291Q są wyższe o DH 
od +0,1 do + 1,0 m w stosunku do poziomu wody w jeziorze, co świadczy o zachowa
nym jego zasilaniu podziemnym z lokalnej zlewni hydrogeologicznej nawet w okresie 
suszy lat 2003-2006.

W tabeli 2 zestawiono stany wód w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego w 
latach charakterystycznych z wielolecia 1965-2007, z których rok 1965 stanowi punkt 
odniesienia dla porównań sytuacji hydrograficznej i zasobności wód, z okresu przed roz-
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RYSUNEK 5. Mapa hydroizohips i zasięg leja depresji w poziomie neogeńsko-kredowym wokół odwad
nianych odkrywek kopalni Konin na podstawie badań modelowych stanów wody w 2007 r. [Fiszer i in.
2009]: 1 -  sieć rzeczna, 2 -  jeziora i inne zbiorniki wodne, 3 -  Powidzki Park Krajobrazowy, 4 -  
m iejscowości, 5 -  odkrywki węgla brunatnego, 6 -  hydroizohipsy zwierciadła wody w m n.p.m., 7 -  
zasięg leja depresji
FIGURE 5. Map o f  water level contours and extent o f  the depression cone in the N eogene -  Cretaceous 
aquifer around dewatered open pits in the region o f  the Konin Mine based on the model study o f  the water 
stages in 2007 [after Fiszer et al. 2009]: 1 -  drainage network, 2 -  lakes and other water reservoirs, 3 -  
Powidz Landscape Park, 4 -  localities, 5 -lign ite  open pits, 6 -  water level contours in m a. s. 1., 7 -  extent 
o f  the cone o f  depression
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RYSUNEK 6. Zmienność stanów wody w Jeziorze Budzisławskim i zwierciadła wody podziemnej w 
w iązce piezom etrów strefowych usytuowanych przy jego wschodnim  brzegu: PK 289Q  -  poziom  
plejstoceński oraz PK 289T -  poziom mioceński (piętro neogeńskie) w latach 2002-2006  
FIGURE 6. Water level changes in the Budzisławskie Lake and changes o f  the groundwater in the cluster 
o f  zonal piezometers situated on the eastern bank: PK 289Q -  Pleistocene horizon and PK 289T -  
M iocene horizon (Neogene aquifer) in the years 2002-2006

RYSUNEK 7. Zmienność stanów wody w Jeziorze W ilczyńskim i zwierciadła wody podziemnej w 
wiązce piezom etrów strefowych usytuowanych przy jego wschodnim  brzegu: P K 291Q  -  poziom  
plejstoceński oraz PK 2 9 1T -  poziom mioceński (piętro neogeńskie) w latach 2002-2006  
FIGURE 7. Water level changes in the Wilczyńskie Lake and changes o f  the groundwater in the cluster o f  
zonal piezometers situated on the eastern bank: PK 2 9 1 Q -  Pleistocene horizon and PK 2 9 1 T -M io cen e  
horizon (Neogene aquifer) in the years 2002-2006
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TABELA 2. Średnie roczne stany zwierciadła wody i ich różnice w  jeziorach Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego [wg Unickiego 2008]
TABLE 2. Annual average stages o f  water and respective differences in lakes o f  the Powidz Landscape 
Park [after Ilnicki 2008]

Jezioro
Lake

Średnioroczne stany wód [m a p .m ]  
Annual average stages o f  water [m a.s.L]

Różnice stanów wód [m] 
Differences in water stages [m ]

1965 1992 2007 1965-2007 1965-1992 1992-2007

Niedzięgiel 104,00 102,66 103,19 -0,81 -1,34 0,53

Powidzkie 98,35 97,74 97,91 -0,44 -0,61 0,17

Budzisławskie 99,40 98,28 97,62 -1,78 - 1,12 - 0,66

Wilczyńskie 99,00 97,05 96,41 -2,59 -1,95 -0,64

Suszewskie 99,20 96,76 96,91 -2,29 -2,44 0,15

poczęciem wzmożonej eksploatacji węgla brunatnego we wschodniej części Pojezierza 
Gnieźnieńskiego.

W okresie ponad 40 lat nastąpiło znaczne obniżenie się zwierciadła wody w jeziorach 
strefy wododziałowej, wynoszące od 1,61 do 2,59 m w stosunku do stanów z 1965 r. 
Główny spadek miał miejsce przed rokieml992, co świadczyć może, że to susze i wzrost 
poboru wody podziemnej z ujęć w okresie wzmożonego wodociągowania miast, wsi i 
rolnictwa w latach 1970-1990 do tego się przyczyniły. Postępujący ku północnemu-za- 
chodowi front odwodnienia górniczego w pierwszej dekadzie XXI w. stał się dodatko
wym czynnikiem bezpośredniego oddziaływania na Jezioro Budzisławskie i w szerszym 
kontekście regionalnym na Jezioro Wilczyńskie.

W latach 1965-2007 zaistniały wielokrotnie w tej części Wielkopolski susze na skutek 
zmniejszenia się opadów atmosferycznych w kolejnych latach poniżej 500 mm. Szczegól
nie w ostatnich 25 latach przy końcu XX i na początku XX wieku (1981-2002), zaznaczy
ły się bardzo wyraźnie cztery okresy suche (1982-1984, 1989-1992, 1996-1997, 2003- 
2005), odpowiedzialne za wystąpienia niżówek hydrologicznych i hydrogeologicznych, któ
rych skutki są do dzisiaj odczuwalne.

Posługując się przykładowo danymi IMGW z posterunku Sompolno, kolejne susze 
charakteryzowały się następującymi średnimi wielkościami opadów atmosferycznych: 
1982-1984(3 lata)-415 mm, 1989-1992(4 lata)-397 mm, 1997-1999 (3 lata)-460 mm 
oraz ostatnia 2003-2005 (3 lata) -  432 mm.

Respektując opisane zjawiska suszy w odniesieniu do jezior położonych w lynnie po- 
widzko-ostrowskiej, o ekspozycji wododziałowej z niewielkimi obszarami zlewni zasilają
cych poszczególne jeziora, nie można skutków obniżania się poziomu wody w jeziorach w 
ostatnich dziesięcioleciach wyłącznie wiązać z odwodnieniami górniczymi. Zestawienie 
podanych w tabeli 2 różnic stanów w kilku jeziorach wskazuje, że wpływ odwodnienia od 
strony zbliżającego się frontu eksploatacyjnego odkrywki Jóźwin IIB, dotyczyć może bez
pośrednio Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego (rys. 5), ale dopiero szczegółowe bilan
se wodne mogą stanowić o ustaleniu proporcji wpływu odwodnienia górniczego w stosun
ku do skutków kolejnych susz oraz niewątpliwego wzrostu poboru wody podziemnej z 
licznych ujęć, na analizowanym obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
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