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Mapa wrażliwości wód podziemnych
na zanieczyszczenie

Wrocław, marzec 2006

Mapa została wykonana dla całej Polski w
skali 1:500.000 przez Arcadis Ekokonrem
przy
współpracy
z
Uniwersytetem
Wrocławskim,
Uniwersytetem
Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Akademia
Górniczo-Hutniczą
w
Krakowie
i
Państwowym Instytutem Geologicznym.
Obejmuje ona dwie plansze:
1. Wody podziemne związane z wodami
powierzchniowymi
oraz
ekosystemami
lądowymi zależnymi od wód podziemnych
2. Podatność na zanieczyszczenie głównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP)

W ramach współpracy Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego podjął się opracowania
obszaru w zasięgu działalności RZGW Wrocław i
RZGW Gliwice obejmującego górną i środkowa Odrę
oraz górną Wisłę. Obszar ten ma powierzchnię 47 000
km2
Nad mapą pracował zespół w składzie:
prof. dr hab. Stanisław Staśko
dr Sebastian Buczyński
dr Tomasz Olichwer
dr Robert Tarka

Metodyka realizacji mapy opracowana
została na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie przez zespół prof. S. Witczaka
(Duda R. et all 2003).

Do zobrazowania podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie wykorzystano zmodyfikowaną klasyfikację Fostera
(Fostera et al. (2002). Klasyfikacja ta wynika z naturalnych właściwości skał chroniących wody podziemne, ale
jednocześnie odpowiada na pytanie jakie typy zanieczyszczeń mogą w poszczególnych klasach być groźne dla wód
podziemnych. Również dzięki przypisaniu poszczególnym klasom odpowiadającego im przedziału czasu migracji do wód
podziemnych, koresponduje ona z podatnością przyjętą dla głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).
Klasy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie wg Fostera et al. (2002) i porównane z klasyfikacją
opartą na czasie migracji według zasad przyjętych dla ochrony GZWP w Polsce.
Oznaczenie
na
mapie

Klasy podatności wód
podziemnych na
zanieczyszczenie

Bardzo podatne

Definicja

Ośrodek podatny na większość
zanieczyszczeń. Szybki wzrost
zanieczyszczenia dla wielu scenariuszy
migracji zanieczyszczeń.

Przybliżony czas
migracji do zbiornika
wód podziemnych wg
zasad przyjętych dla
ochrony GZWP w
Polsce

<2a

Podatne

Ośrodek podatny na wiele typów
zanieczyszczeń, oprócz silnie sorbowanych
(np. metale ciężkie).

2 – 5a

Średnio podatne

Ośrodek podatny na niektóre typy
zanieczyszczeń, ale tylko, gdy są
wprowadzane lub wyługowywane w sposób
ciągły.

5 – 25a

Mało podatne

Ośrodek podatny tylko na zanieczyszczenia
konserwatywne wprowadzane lub
wyługowywane w sposób ciągły i na dużym
obszarze.

25-100a

Bardzo mało podatne

Obecne są warstwy izolujące o minimalnym
przesączaniu lub istnieje naturalna trwała
bariera hydrauliczna.

>100a

Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
Różnorodność czynników i procesów decydujących o przemieszczaniu się substancji w strefie
aeracji i w wodach podziemnych oraz różne założenia w modelach opisujących transport
zanieczyszczeń sprawiają, że trudno jest znaleźć obiektywną i dającą jednoznaczne wyniki
metodę oceny podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie.

Metody rangowe

Metody ilościowe

•metoda DRASTIC

•oparte na miąższości
warstw izolujących

•metoda GOD
•metoda DIVERSITY

Metody macierzowe
•Goossena i Van Dammea

•oparte na wielkości
przyjętego wskaźnika
hydrogeochemicznego
•oparte na czasie migracji
z powierzchni terenu do
warstwy wodonośnej

Klasy podatności dla tworzonej mapy ocenia się na podstawie
czasu wymiany polowej pojemności wodnej gleb i skał aeracji
przez infiltrujące wody opadowe. Czas ten oznacza praktycznie
czas
przebywania
zanieczyszczeń
konserwatywnych
rozpuszczonych w wodzie i migrujących z powierzchni terenu
do warstwy wodonośnej.
Całkowity czas wymiany
polowej pojemności gleb i
skał strefy aeracji (MRT)
jest sumą:
•czasu wymiany polowej
pojemności wodnej profilu
glebowego (MRTs)
•czasu wymiany polowej
pojemności wodnej skał
przepuszczalnych strefy
aeracji (MRT1)
•czasu wymiany polowej
pojemności wodnej skał
słaboprzepuszczalnych i
izolujących w profilu
strefy aeracji (MRT2)

Mapa zdolności ochronnych profilu glebowego.

Wykonana przez agregację danych zawartych
na elektronicznej mapie glebowej Polski w
skali 1:500.000 (IUNG, 1992). Wydzielono 5
kategorii zdolności ochronnej gleb.
Kategoria zdolności
Rodzaj i gatunek gleb
ochronnych
Bardzo słabe
gleby żwirowe (ż), piaski luźne (pl), piaski słabogliniaste (ps), gleby
skaliste (sk), gleby szkieletowe (sz), gleby piaszczyste (p)
Słabe
piaski gliniaste (pg); piaski słabogliniaste i gliniaste (pgs), rędziny
trzeciorzędowe (Rtr)*, rędziny jurajskie (Rj)*, Rędziny starszych
formacji geologicznych (Rs)*, Rędziny gipsowe (Rg)*, mady
piaszczyste (Fp)***, gleby murszowe i murszowate (M)**
Średnie
gleby gliniaste lekkie (gl), gleby pyłowe (płw), gleby lessowe i
lessowate (ls), gleby gliniaste (g), gleby pyłowe (pł), rędziny kredowe
(Rk)*, mady (F)***
Dobre
gleby gliniaste średnie (gs), gleby gliniaste ciężkie (gc), gleby ilaste
(ił), torfy (T)**, gleby mułowo-bagienne (E)
Otwarte zbiorniki
wodne

1bl

Przybliżony czas wymiany wody
w 1m profilu glebowego [lata]
1.2

2l

1,7

3s

2,4

4c

3,6

5zw

0

Symbol

Mapa zasobów odnawialnych wód
podziemnych.

Mapa opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb
realizacji Mapy wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie.
Wykonano w oparciu o Mapę geologiczną Polski 1:500.000 i opracowanie
Zasobów perspektywicznych wód podziemnych w Polsce w obszarach
RZGW.

Mapa głębokości do zwierciadła wody
pierwszej od powierzchni warstwy
wodonośnej.
Wykonana na podstawie MhP
1:300000 pod redakcją C. Kolago.
Reprezentuje generalnie pierwotne
warunki hydrogeologiczne.
Zweryfikowana przez autorów na
podstawie dostępnych danych.
Klasa głębokości

Przyjęta średnia głębokość
w obrębie klasy [m ppt]

Głębokość do zwierciadła
wody wg MhP 1:300000

1

1.5 m

0–2m

2

3.5 m

2-5m

3

7.5 m

5-10m; 2-10m;2-15

4

15 m

10-20m, 5-20m

5

20 m

>20m

Mapa charakteryzująca
utwory przepuszczalne
budujące strefę aeracji
pierwszej od powierzchni
warstwy wodonośnej.

Opracowanie własne oszacowane jako typowe dla wydzielonych
jednostek (zlewnie rzeczne). Wykorzystano analizę przekroi
geologicznych i profile otworów z Banku HYDRO.
Objaśnienia: Wydzielono 6 klas ośrodka przypisując im określoną
pojemność wodną:

Klasa ośrodka przepuszczalnego
budującego strefę aeracji

Charakter ośrodka

Przyjęta pojemność wodna ośrodka
[%obj.]

1

Ośrodek szczelinowy

1

2

Ośrodek szczelinowo-krasowy

2

3

Ośrodek szczelinowo-porowy (flisz)

5

4

Ośrodek porowo-szczelinowy

25

5

Ośrodek porowy piaszczysto-żwirowy

10

6

Ośrodek porowy drobnoziarnisty

20

7

Warstwy izolujące – ośrodek porowy
ilasto-pylasty

30

Mapa charakteryzująca
udział utworów
izolujących w profilu

strefy aeracji

Elementy dodatkowe
•Mokradła i torfowiska (mapa użytkowania terenu w ramach programu CORINE)
•Lasy położone w strefach o zwierciadle płytszym niż 2 m.
•Odcinki rzek o charakterze infiltrującym
•Zasięg wpływu odwodnień górniczych i dużych ujęć wód podziemnych.
•Strefy szczególnie wrażliwe na zmiany jakości wód podziemnych (strefy wrażliwe na
zanieczyszczenie azotanami)
•Kierunki i prędkość ruchu wód podziemnych
Oznaczenie

10
20

50
100

Czas migracji

Prędkość
rzeczywista U [m/rok]

Prędkość
migracji

10 lat
migracji
20 lat
migracji
50 lat
migracji

U > 300

bardzo szybka

100 < U < 300

szybka

30 < U < 100

średnio szybka

100 lat
migracji

U < 30

wolna i bardzo wolna

•Jakość wód podziemnych pierwszej od powierzchni terenu warstwy wodonośnej
Oznaczenie Zawartość NO3 [mg/dm3]
< 10
10 – 25
25 – 50
50 – 100
>100

Klasa jakości
I
II
III
IV
V

Opracowanie mapy
wynikowej
Na podstawie
zaprezentowanego
algorytmu obliczenia
wykonane zostały w
systemie programowym
ArcInfo używając nakładki
ArcGIS Spatial Analyst.
Obliczenia wykonano z
podziałem na siatkę
100x100 m (1 hektar).
Daje to dobrą
rozdzielczość dla
przedstawienia wyników w
skali 1:500.000

Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie posłuży do przygotowania wykazu
zbiorników wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie oraz do sporządzenia krajowego
programu zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych przygotowywanych wspólnie przez
Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

