Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego 14

Wyj¹tkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Œl¹sku i ich skutki

WYJ¥TKOWE ZDARZENIA PRZYRODNICZE
NA DOLNYM ŒL¥SKU I ICH SKUTKI

ISBN 978- 83- 62673- 00- 1

pod redakcj¹ PIOTRA MIGONIA

Wroc³aw 2010

Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki

7. Wahania zwierciadła wód podziemnych jako odzwierciedlenie ekstremalnych sytuacji pogodowych
Robert Tarka, Stanisław Staśko

7.1. Ogólne tendencje obserwowane w latach 1985–2005
Zagrożenia zjawiskami ekstremalnymi
(powodzią i suszą) w dolnośląskiej części
dorzecza Odry mają odmienne uwarunkowania przyrodnicze w części górskiej, podgórskiej i nizinnej. Obszar ten jest w skali kraju
specyficzny. Ze względu na wielkość przychodu wód atmosferycznych największa
część odpływu generowana jest na obszarach
sudeckich, w lewobrzeżnej części dorzecza
Odry.
Stan środowiska występowania wód
powierzchniowych i podziemnych został
dobrze rozpoznany dzięki opracowaniom
map geologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz pomiarom hydrologicznym i meteorologicznym, zarówno niemieckim prowadzonym od 1883, jak i polskim od 1954 r. (np. Malinowski 1976,
Kleczkowski 1990, Paczyński 1995, Rast
i in. 2000, Paczyński, Sadurski 2007).
W pracy scharakteryzowano zmiany
zasobowe wód odzwierciedlające się w anomalnych stanach zwierciadła wód podziemnych w okresach nawalnych opadów, powodziowych i okresach suszy. Szczegółową
analizę i dyskusję przeprowadzono dla zjawisk suszy hydrogeologicznej w Sudetach.
W mniejszym stopniu opisano zmiany składu
chemicznego. Zagadnienie to jest bardzo
złożone i wymaga osobnych studiów. Opis
i wydzielenie anomalnych zmian stanów
zwierciadła wód podziemnych potrzebuje
poprzedzenia opisem naturalnych wahań
zwierciadła wód podziemnych.

Susza hydrologiczna jest definiowana
jako okres, w którym przepływy utrzymują
się poniżej określonego stanu granicznego,
za który przyjmuje się wartość SNQ, czyli
przepływ średni niski z minimów rocznych
dla wieloleci. Znacznie trudniejsze jest określenie pojęcia suszy hydrogeologicznej, co
wiąże się między innymi z wielopoziomowością zbiorników wód podziemnych. Często
susze mogą obejmować płytkie poziomy
wodonośne powiązane z wodami powierzchniowymi, a w tym samym czasie nie zaznaczać się w głębszych poziomach. Stąd też
istotne jest wyznaczenie stanu granicznego
i czynnika przyrodniczego, mając na względzie aspekt pozyskiwania wody. Rozważając
dwie studnie założone w tej samej warstwie
wodonośnej, ale o różnej głębokości, obserwuje się często obniżenie zwierciadła wód
podziemnych aż do zaniku w jednej z nich.
Można uznać to za objaw suszy. W tym samym czasie w drugiej wody jest pod dostatkiem. Należy pamiętać, iż na wydajność
studni, oprócz stanu zwierciadła wody,
wpływa szereg lokalnych uwarunkowań hydrogeologicznych. Z tego też względu przy
analizowaniu suszy hydrogeologicznej zasadnym wydaje się określenie stanu granicznego, od którego możemy mówić o suszy
hydrogeologicznej. Kordalski i in. (2007)
określają wskaźnik zagrożenia suszą gruntową – utożsamiany z niżówką wód gruntowych (niżówką gruntową) – wyłącznie dla
poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym (poziomu wód gruntowych), według
wzoru:
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gdzie: G [m] – stan aktualny, określany jako
głębokość położenia zwierciadła wody,
SNGW [m] – średni niski stan (zwierciadła)
wody z okresu wielolecia, określany jako
średni z minimalnych rocznych stanów wód
podziemnych NGR w okresie wielolecia,
obliczany przez zsumowanie minimalnych
rocznych stanów wód podziemnych NGR
i podzielenie ich sumy przez liczbę stanów
minimalnych wziętą do obliczeń (lub liczbę
lat wielolecia). Na podstawie tak zdefiniowanego wskaźnika wydziela się okresy: braku zagrożenia suszą (niżówką) gruntową,
zagrożenia pojawienia się niżówki, wystąpienia płytkiej niżówki i wystąpienia głębokiej niżówki.
Dla określenia wartości granicznej suszy hydrogeologicznej zdecydowano się
wykorzystać dane dotyczące stanów średnich
niskich (SNG) dla wód podziemnych i średnich wydajności (SNQ) dla źródeł. Drugim
ważnym zagadnieniem jest czas trwania suszy. Utrzymujące się przez dłuższy czas zjawisko suszy atmosferycznej może wywołać
suszę hydrologiczną, której efektem jest niżówka hydrologiczna, w czasie której zwierciadło wód powierzchniowych spada poniżej
poziomu przyjmowanego za graniczny dla
utrzymania ekosystemów rzecznych, oraz
obniżenie poziomów wód podziemnych zasilających rzeki w tym okresie. Susze atmosferyczna i glebowa mogą być zahamowane
i złagodzone niewielkimi opadami, natomiast
susza hydrologiczna, a tym bardziej hydrogeologiczna, trwa na ogół długo, nawet kilka
sezonów, gdyż odbudowa zasobów wodnych
wymaga obfitych i długotrwałych opadów
deszczu, a przede wszystkim śniegu (Sasim,
Mierkiewicz 2005). Z tego też względu trudno jest utożsamiać pojedyncze położenia
zwierciadła wody poniżej stanu granicznego
z okresami suszy.
Typowe wahania zwierciadła wód
podziemnych w warunkach przeciętnych
odzwierciedlają wpływ czynników natural-

nych, głównie zasilania z infiltracji opadów
atmosferycznych i topnienia pokryw śniegowych oraz antropogenicznych związane
z eksploatacją, melioracją i odwodnieniem
obiektów górniczych. Uśredniony wykres
amplitud rocznych dla szerokości geograficznych Polski wykazuje dwa minima i dwa
maksima roczne (Konoplancew, Siemionow
1990). Stany minimalne stwierdza się na
przełomie marca i kwietnia oraz w październiku, podczas gdy najwyższe położenie lustra
wody obserwuje się w czerwcu i w grudniu.
Na zmienność roczną nakładają się amplitudy wieloletnie. Amplitudy naturalnych wahań zwierciadła wód podziemnych są zależne
od pojemności skał zbiornikowych i wykazują niskie wahania dla zbiorników zasobnych
(np. systemy porowe, gdzie zmiany dochodzą do 2 m) i wysokie (rzędu 5–15 m, np. dla
słabo zasobnych zbiorników szczelinowych
i krasowych). Duże znaczenie ma również
położenie punktu pomiarowego w polu hydrodynamicznym. W obszarach zasilania
zmiany są znacznie wyższe (2–10 m) niż
w obszarach przepływu i drenażu (1–2 m).
Szeroką analizę zmian położenia
zwierciadła wód podziemnych w dorzeczu
Odry przedstawiono m.in. pod kątem wpływu eksploatacji dużych ujęć w roku 2005
(Staśko i in., 2005). Zespoły naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowego
Instytutu Geologicznego Odział Dolnośląski
i Przedsiębiorstwa Geologicznego Proxima
przeanalizowały bogaty materiał z obserwacji stacjonarnych PIG oraz dane z eksploatacji ujęć wód podziemnych.
Jak wynika z danych pochodzących
z sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych (SSOWP), prowadzonej przez
Państwowy Instytutu Geologiczny na obszarze Polski od 1974 r., w zasięgu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (według stanu na 2004 rok) znajduje się
łącznie 86 punktów. Wyniki obserwacji publikowane są w Rocznikach hydrogeologicznych i Kwartalniku Państwowej Służby Hydrogeologicznej (Baza SOH..., Kazimierski
2007).
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Poniżej przedstawiono typowe zmiany
dla wybranych punktów z obszaru Niziny
Śląskiej (3 punkty) i z obszaru Sudetów –
punkt w Długopolu (ryc. 7.1–7.4). Typowe
zachowania się stanów wód podziemnych
najlepiej ilustrują wahania w długich okresach (1985–2005). Na wykresach zaprezentowano przykładowe zmiany dla poziomów
wodonośnych czwartorzędu w Bogdaszowicach oraz dla głębszych poziomów na przykładzie punktów obserwacyjnych Wrocław
Iwiny i Grodków (piętro trzeciorzędowe)
i Długopole Zdrój (wodonośne osady kredy).
Na wykresach wrysowano również linie
trendu zmian wieloletnich.

W okresie 1985–2005 obserwowano
stany ekstremalnie niskie w latach 1991–
1993, wcześniej stwierdzane w Długopolu
i Grodkowie (rok 1991), później na przedpolu Sudetów w Bogdaszowicach (1993). Jest
to opóźniona reakcja systemów wodnych na
głębokie niżówki z lat 1986–1992. Na tle
wieloletnich zmian położenia zwierciadła
wód podziemnych wyraźnie zaznaczają się
wahania roczne.
Amplitudy wahań dla analizowanego
okresu wynoszą od 1,3 m w zasobnych wodonośnych utworach czwartorzędu (Bogdaszowice) do 7,8 m w Długopolu i ponad
20,4 m w Grodkowie. Ta ostatnia wartość
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Ryc. 7.1. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacyjnym Bogdaszowice (poziom wodonośny w osadach czwartorzędu) według danych PSH (Staśko i in. 2005)
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Ryc. 7.2. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacyjnym Wrocław Iwiny
(poziom wodonośny w osadach trzeciorzędu) według danych PSH (Staśko i in. 2005)
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Ryc. 7.3. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacyjnym Grodków (poziom
wodonośny w osadach trzeciorzędu) według danych PSH (Staśko i in. 2005)
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Ryc. 7.4. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacyjnym Długopole Zdrój
(poziom wodonośny w osadach kredy) według danych PSH (Staśko i in. 2005)

jest charakterystyczna dla punktu położonego
w strefie zasilania osadów trzeciorzędowych.
Pomimo różnych skal na osi głębokości do
zwierciadła wód podziemnych na wszystkich
wykresach widoczna jest tendencja wzrostowa stanów zwierciadła w latach 1993–2002
(2003).
Ekstremalnie wysokie opady atmosferyczne z lipca 1997 zaznaczają się wyraźnie
szybkim i wyraźnym podniesieniem zwierciadła wód podziemnych w Bogdaszowicach
i w Iwinach, gdzie nastąpił nawet samowypływ z otworu obserwacyjnego. Natomiast
w Grodkowie i Długopolu zmiany te są
mniej wyraźne. Po krótkim okresie podniesienia się zwierciadła i przejściu fali powodziowej, już w grudniu zwierciadła te znaj-

dują się w strefie stanów średnich dla tych
okresów i znajdują się na krzywej wzrostowej. Od roku 2001–2002 trwa tendencja
spadkowa zwierciadła wód podziemnych.

7.2. Materiał badawczy dla
określenia suszy hydrogeologicznej w Sudetach
Materiał podstawowy do analiz szczegółowych stanowiły dane dotyczące wód
podziemnych pochodzące z bazy danych
SOH (System Obserwacji Hydrogeologicznych, PIG). Do charakterystyki suszy hydrogeologicznej
wybrano
reprezentatywne
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punkty z obszaru Sudetów. Są to punkty 452,
603, 607, 625, 646, 656, 679, 585, 687, 744
będące źródłami oraz studniami wierconymi,
które miały najdłuższe ciągi danych zaczynające się od połowy lat 80-tych i kończące się
w 2007 r. (tab. 7.1, ryc. 7.5). Zmienność
położenia zwierciadła wód podziemnych

i wydajności źródeł zestawiono z warunkami
meteorologicznymi. Wykorzystano dane
i materiały IMGW, dotyczące rocznych
i sezonowych opadów atmosferycznych z lat
1951–2007 ze stacji Kłodzko i Jelenia Góra
oraz rocznych temperatur powietrza ze stacji
w Kłodzku z lat 1966–2006.

Ryc. 7.5. Mapa analizowanych punktów na tle jednostek hydrogeologicznych obszaru sudeckiego. Według: Malinowski 1991. Objaśnienia: Obszary występowania wód w: 1 – utworach krystalicznych prekambru i paleozoiku, 2 – osadowych utworach dewonu górnego, karbonu i permu
oraz wulkanicznych karbonu i permu, 3 – osadowych utworach kredy i triasu, 4 – utworach
trzeciorzędu, 5 – granica regionu sudeckiego, granice: 6 – subregionów, 7 – rejonów, 8 – stref,
9 – granica paostwa
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Tab. 7.1. Charakterystyka punktów badawczych wybranych do analizy zmian położenia zwierciadła wody
i wydajności źródeł. Objaśnienia skrótów: Cr 3 – kreda górna, Tr – trzeciorzęd, P1 – perm dolny,
Pt – proterozoik, C1 – Karbon dolny, pc – piaskowce, me – margle, g – gnejsy, ż – żwiry, tt+tf –
tufy, ł – łupki, ze – zlepieoce

Numer
punktu
Głębokośd
StratyL.p
w
Miejscowośd otworu
Litologia
grafia
bazie
[m]
SOH

Poziom
wodonośny
[m p.p.t.]
od

do

Zw.
Rok
ustalone rozpoczęcia
[m p.p.t.] obserwacji

1

452

Długopole
Dolne

277

Cr3

pc

168

>277

5,65

1985

2

603

Wilkanów

23,2

Cr3

pc

7,5

>23,2

1,5

1986

3

646

55

Tr

ż

22

41

14,2

1988

4

744

55,1

C1

ze

6

>50,1

6,0

1998

5

679

Łupki

500

Cr3+Tr

pc

194

444

4,8

1989

6

607

Szczytna Śl.

źródło

Cr3

me

−

−

1987

7

625

Kowary –
Wojków

źródło

C3

g

−

−

1987

8

656

Kowalowa

źródło

P1

tt+tf

−

−

1988

8

585

Karpacz

źródło

Cr3

g

−

−

1989

10

687

Czerniawa

źródło

Pt

ł

−

−

1989

Gierałtów –
Wykroty
SzczawnoZdrój

7.3. Stany ekstremalne wysokie
W XX w. powodzie notowano w latach 1902/1903, 1940, 1958, 1965, 1970,
1977, 1981, 1985 i 1997 (Dubicki i in. 1999,
Kasprzak, w tym tomie). Szczególnie groźne,
wielkoobszarowe
powodzie
wystąpiły
w okresie powojennym w latach 1977 i 1997.
W roku 1977 powódź wystąpiła w największym natężeniu w zachodniej części Dolnego
Śląska, przede wszystkim w dorzeczu Bobru
i Kaczawy.
Dostępność ciągłych danych hydrologicznych a przede wszystkim hydrogeologicznych sprawia, że powódź z 1997 r. może
być obiektem szczegółowych analiz hydrogeologicznych. Analizując stany ekstremalnie wysokie wzięto pod uwagę maksymalne
stany położenia zwierciadła wody lub wydajności źródła występujące z prawdopodobieństwem <1%. Daty wystąpienia tych sta-

nów w ciągach obserwacyjnych zestawiono
na ryc. 7.6. Poza punktem 687, generalny
obraz pokazuje, że maksymalne stany lub
wydajności są związane z latami 1987, 1989,
1997, 1999, 2001/2002 i 2006/2007, czyli
towarzyszą latom o opadach powyżej wartości średniej.
Daty wystąpienia i wartości trzech
najwyższych stanów i wydajności dla każdego punktu zestawiono w tab. 7.2. Analizując
rok 1997 i związaną z nim wielkoobszarową
powódź, należy zwrócić uwagę, że w tym
roku maksymalnie wysoki stan położenia
zwierciadła wód podziemnych zaobserwowano tylko w jednym punkcie i to dopiero
18 sierpnia, a więc prawie półtora miesiąca
po
ekstremalnie
wysokich
opadach
z początku lipca. Natomiast w przypadku
źródeł maksymalne wydajności w lipcu 1997
zaobserwowano w trzech z pięciu analizowanych punktów. Wpływ ekstremalnych
opadów atmosferycznych z roku 1997 na
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Ryc. 7.6. Dni z maksymalnie wysokimi położeniami zwierciadła wody lub wydajności źródła

Tab. 7.2. Maksymalne wysokie położenia zwierciadła wody i wydajności źródeł oraz prędkości wzrostu
zwierciadła i wydajności

Głębokośd do zwierciadła

Prędkośd wzrostu zwierciadła

Punkt

452

603

646

679

744

−1

Data

[m]

Data

*cm·d ]

12-04-1999

4,42

04-08-1997

-0,25

26-04-1999

4,54

23-11-1998

-0,16

18-08-1997

4,56

05-03-2007

-0,15

18-08-1986

1,2

01-05-2006

-0,12

16-02-1987

1,2

14-09-1998

-0,10

10-07-1989

1,2

24-01-2000

-0,09

24-07-1989

1,2

11-04-2005

-0,09

05-09-1988

13,9

12-10-1992

-0,07

12-09-1988

13,99

02-08-1993

-0,06

19-09-1988

14

16-07-1990

-0,05

26-09-1988

14

04-05-1998

3,84

05-11-2007

-0,11

29-06-1998

3,88

20-06-1994

-0,06

22-06-1998

3,9

19-03-2007

-0,04

02-09-2002

2,14

07-08-2006

-0,36

14-08-2006

2,59

23-07-2001

-0,27

19-08-2002

2,66

19-08-2002

-0,23

[247]

Wahania zwierciadła wód podziemnych... – R. Tarka, S. Staśko

Wydajnośd źródła

Prędkośd wzrostu wydajności

Punkt

585

607

625

656

687

−1

−1

Data

*l·s ]

Data

*l·s ]

21-07-1997

3

21-07-1997

0,39

07-08-2006

0,69

07-08-2006

0,10

02-11-1998

0,6

02-11-1998

0,07

19-03-2007

16,36

02-04-2007

0,19

26-03-2007

16,36

09-04-2007

0,16

26-02-2007

15

11-03-2002

0,14

05-03-2007

15

12-03-2007

15
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stan wód podziemnych formacji krystalicznych Sudetów, na podstawie szczegółowych
badań w masywie Śnieżnika, wykazał trzykrotny wzrost wielkości odpływu podziemnego (Staśko, Tarka 2002). Pokazuje to, że
źródła szybko reagują na znaczne zasilanie,
nawet obejmujące krótki okres. Znaczący
wzrost wydajności jest obserwowany zarówno w źródłach płytkiego, jak i głębszego
krążenia. W tym drugim przypadku wzrostu
wydajności nie należy bezpośrednio wiązać
z zasilaniem w tym czasie głębszych poziomów wodonośnych, ale z dopływem do źródła wód z płytszego systemu krążenia.
Świadczą o tym analizy krzywych regresji
(Tarka 2006).
W przypadku otworów obserwacyjnych maksymalnie wysokie położenia zwier-

ciadła wody są powiązane z okresami opadów atmosferycznych w wysokości powyżej
wartości średniej występujących przez co
najmniej dwa lata oraz z korzystnymi warunkami zasilania występującymi bezpośrednio
przed wystąpieniem stanów maksymalnych.
Analiza stanów ekstremalnie wysokich
rozszerzona została o analizę prędkości
wzrostu zwierciadła wody i wydajności źródeł. Na ryc. 7.7 zestawiono daty maksymalnego wzrostu stanu położenia zwierciadła
wody lub wydajności źródła występujące
z prawdopodobieństwem <1%, a w drugiej
części tab. 7.2 zawarto daty najszybszych
wzrostów. W przypadku położenia zwierciadła wody najszybsze wzrosty wynoszą od 7–
12 do nawet 36 cm na dobę. Przedstawione
wartości są wartościami średnimi z okresów
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tygodniowych czyli z okresów w jakich prowadzono obserwacje. W przypadku źródeł
maksymalne wzrosty wydajności wynoszą od
prawie 0,2 l·s−1 do ponad 4 l·s−1 na dobę.
Interesujące jest, że w aż trzech punktach (646, 679 i 603) maksymalne wzrosty
nie towarzyszą maksymalnym stanom wód
podziemnych. Wszystkie te trzy punkty

związane są z otworami obserwacyjnymi,
a wzrosty maksymalne zwierciadła towarzyszyły przeciętnym położeniom zwierciadła
wody. Maksymalne prędkości wzrostu wydajności szczególnie dobrze korelują z maksymalnymi wydajnościami źródeł szczególnie tych płytkiego krążenia.

Ryc. 7.7. Dni z maksymalnymi prędkościami wzrostu położenia zwierciadła wody lub wydajności źródła

7.4. Niżówka hydrogeologiczna
Stany hydrologiczne niżówkowe obserwowano w XX wieku kilkakrotnie. Najbardziej rozległa niżówka letnio-jesienna
w roku 1992 (Fal i in. 2000) była widoczna
w dopływach górnej i środkowej Odry. Długość trwania stanów niskich dochodziła do
185 dni na Małej Panwi. Czas trwania niżówek dla większości dopływów Odry zawiera
się w przedziale od 32 do 61 dni (Dubicki
2002). Niskie zasilanie opadowe i niskie
stany wód powierzchniowych odzwierciedlały się w obniżaniu zasobów wód gruntowych
i podziemnych. Niskie stany obserwowano
w zlewni Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy,
Bystrzycy, Kaczawy, Bobru i Baryczy.

W analizie zmian położenia zwierciadła wody oraz wydajności źródeł i określaniu
okresów znaczącego obniżenia zwierciadła
wód podziemnych i wydajności źródeł oparto
się na średniej ruchomej. Przyjmując, że
susza hydrogeologiczna jest procesem długotrwałym, przy analizie zmienności położenia
zwierciadła wody należy wyeliminować wahania okresowe (sezonowe). Eliminacji tej
można dokonać za pomocą średniej ruchomej, gdzie ilość wyrazów na podstawie których oblicza się średnią równa jest długości
cyklu zmian okresowych. Z tego też względu
obliczana średnia dla każdego punktu obejmowała pomiary z półrocza poprzedzającego, jak i następującego po dniu, dla którego
prowadzono analizę. Następnie obliczono
odchylenia otrzymanych średnich ruchomych
od wartości średniej dla całego okresu anali-
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giczną przyjęto okres, kiedy ujemne odchylenia wartości średniej ruchomej od średniej
z całego okresu obserwacji są większe niż
25% standardowego odchylenia. Przyjęcie
odchylenia na poziomie 25% koresponduje
z okresami, gdy zwierciadło wód podziemnych zalega poniżej wartości SNG, a wydajności źródeł są poniżej SNQ. Zmienność
położenia zwierciadła wody oraz wydajności
źródeł przestawiono na ryc. 7.8–7.11. Zauważa się odmienny przebieg zjawiska obniżania położenia zwierciadła wody i wydajności źródeł dla płytkich i głębokich poziomów
wodonośnych.

zy. Ponieważ średnia ruchoma eliminuje
odchylenie przypadkowe, to porównanie
takie umożliwia analizę nieprzypadkowych
zmian w szeregu czasowym. Dodatkowo,
aby porównać otrzymane odchylenia pomiędzy różnymi punktami obserwacyjnymi,
podzielono je przez wartość standardowego
odchylenia. Otrzymane wielkości odchyleń
w stosunku do standardowego odchylenia
wyrażono w procentach.
Opierając się na otrzymanych wynikach, za niżówkę hydrogeologiczną przyjęto
okresy, gdy położenie zwierciadła jest poniżej wartości SNG, a wydajności źródła poniżej SNQ. Natomiast za suszę hydrogeolo-
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Ryc. 7.8. Zmiany położenia zwierciadła wody i odchylenia od wartości średniej w punkcie obserwacyjnym
Długopole Zdrój
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W płytkich poziomach wodonośnych
zaobserwowano od połowy lat 80-tych
XX w. trzy okresy suszy na obszarze Sudetów, w latach 1989–1994, 1999–2000, 2003–
2005, podczas gdy w głębszych poziomach
wodonośnych wyraźnie odzwierciedla się
tylko susza obejmująca lata 1989–1994.
Różny jest też przebieg susz. W głębokich
poziomach wodonośnych przy długotrwałym
niedoborze opadów atmosferycznych dochodzi do trwałego obniżenia zwierciadła wód
podziemnych (poniżej wartości SNG) lub
wydajności źródeł (poniżej SNQ). Susze te
notowano przez długie okresy, np. przez
2,5 roku w Długopolu w latach 1989–1992
i w Szczytnej w latach 1992–1994 (ryc. 7.8
i 7.9). W płytkich poziomach wodonośnych
okresy niżówkowe nie są ciągłe i towarzyszą
im okresy wzrostu zwierciadła wody i wy-

dajności źródeł, stąd takie przypadki nie
kwalifikują się jako okresy suszy hydrogeologicznej. Suszą w przypadku płytkich poziomów wodonośnych określa się okres,
w którym zwierciadło wielokrotnie i systematycznie obniża się poniżej wartości SNG,
a wydajności źródeł spadają poniżej SNQ.
Susze z początku lat 90-tych XX w.
i początku XXI w. są następstwem niskich
opadów w tamtych okresach i zasilania horyzontów wodonośnych. Na przełomie lat 80tych i 90-tych opady poniżej średniej utrzymywały się przez 3 lata, co stwierdzono np.
na posterunku w Jeleniej Górze, a nawet
przez 4 lata na posterunku w Kłodzku.
W efekcie wystąpiło znaczne obniżenie
zwierciadła wód podziemnych zarówno
w płytkich jak i głębokich poziomach wodonośnych. Nieznacznie wyższe od średniej
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Ryc. 7.9. Zmiany wydajności źródła i odchylenia od wartości średniej – źródło w Szczytnej Śląskiej
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opadach w latach 2005–2006. Obniżone opady w tych latach odbiły się tylko nieznacznie
w głębszych poziomach wodonośnych –
stany niżówkowe pojawiły się tylko sporadycznie (pojedyncze dni). Sugeruje to, że do
wywołania suszy w głębszych poziomach
wodonośnych na obszarze Sudetów niezbędne jest utrzymywanie się opadów poniżej
średniej rocznej z wielolecia przez co najmniej 3 lata. Stąd też przyjęty przez autorów
okres uśredniania przy analizie opadów.
Z kolei susza lat 1999–2000 była suszą
stosunkowo płytką i zaowocowała nieznacznym przekroczeniem 10% odchylenia wartości
średniej
ruchomej
od
średniej
z wielolecia. Wystąpiła ona w okresie, gdy
opady atmosferyczne były na poziomie średnim (rok 1999) lub nawet go przekraczały

opady w 1992 r. poprawiły stosunki wodne
w płytkich poziomach wodonośnych natomiast w głębszych poziomach wodonośnych
reakcja była nieznaczna i kolejny suchy rok
1993 pogłębił jeszcze tę suszę. W punkcie
607 (Szczytna, ryc. 7.9) zakończyła się ona
dopiero w 1995 r. (opady w latach 1994
i 1995 powyżej średniej). Odmienny jest
przebieg stanów wód w punkcie 603 (Wilkanów), reprezentującym płytki poziom wodonośny. Susza hydrogeologiczna nie zaznaczyła się wyraźnie, a tylko pojedyncze pomiary osiągnęły stan niżówkowy (ryc. 7.10).
Natomiast susza z lat 2003–2005 jest tutaj
wyraźna i była następstwem bardzo niskich
opadów w latach 2003–2004. Objęła ona
swoim zasięgiem jednak tylko płytkie poziomy wodonośne i zakończyła po wysokich
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Ryc. 7.10. Zmiany położenia zwierciadła wody i odchylenia od wartości średniej dla studni w Wilkanowie
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stanów poniżej średnich niskich. Czas trwania suszy hydrogeologicznej notowanej
w głębszych poziomach wodonośnych jest
znacznie dłuższy od niżówek hydrologicznych i wynosi od 180 do ponad 840 dni, podczas gdy w płytkich poziomach nie przekracza 90–120 dni.
Rozkład czasowy i przestrzenny stanów niskich (niżówek) w zlewni Nysy
Kłodzkiej analizują m.in. Jakubowski i Tokarczyk (2008), wykazując ich ścisły związek z wodami podziemnymi i czas trwania
od 10–180 dni oraz dwuwymiarowy rozkład
log normalny. Najbardziej trafnie czas reakcji zwierciadła wód podziemnych na zmiany
zachodzące na powierzchni terenu oddaje
Jokiel (2008), pisząc o reakcji odpływu podziemnego opóźnionego o kilka lat.

(rok 2000). Zaznaczyła się tylko w płytkich
poziomach wodonośnych i była następstwem
niedoboru opadów w okresie letnim oraz
bardzo wysokimi temperaturami powietrza –
rok 2000 był najcieplejszym w wieloleciu
1966–2006, a średnia roczna temperatura
powietrza przekroczyła o 1,5°C wartość
średnią z wielolecia.
Zestawienie procentowego udziału
stanów i przepływów poniżej wartości średniej z minimów rocznych wykazuje, że
w przypadku studni lub źródeł drenujących
płytki poziom wodonośny udział ten wynosi
7–13%. Dla głębszych poziomów wodonośnych liczba stanów poniżej SNG lub wydajności źródeł poniżej SNQ zwiększa się do
ponad 20% (22,3–24,4). Wyjątkiem jest tu
studnia 646 (Gierałtów) ujmująca płytki poziom wodonośny, z ponad 30% udziałem
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Ryc. 7.11. Zmiany wydajności źródła i odchylenia od wartości średniej – źródło w Kowarach Wojkowie
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7.5. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie wieloletnich ciągów obserwacji (lata 1985–2007) stwierdza się na
tle rocznych wahań tendencje długookresowe
zmian stanów i zasobów wód podziemnych.
Maksymalne stany zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł związane
były z latami 1987, 1989, 1997, 1999,
2001/2002 i 2006, czyli towarzyszyły one
okresom o opadach powyżej wartości średniej. Krótkotrwałe ekstremalne warunki opadowe odzwierciedlają się w ekstremalnie
wysokich wydajnościach źródeł. Maksymalne wysokie położenia zwierciadła wód podziemnych są związane z okresami opadów
atmosferycznych powyżej wartości średniej,
występujących przez co najmniej dwa lata
oraz z korzystnymi warunkami zasilania
występującymi bezpośrednio przed wystąpieniem stanów maksymalnych. Maksymalne
prędkości wzrostu wydajności szczególnie
dobrze korelują się z maksymalnymi wydajnościami źródeł, szczególnie dla płytkich
wód gruntowych. Natomiast maksymalne
wzrosty położenia zwierciadła wód podziemnych najczęściej związane są z okresami
przeciętnego ich położenia.
Największe zmiany w stanach wód
podziemnych miały miejsce w na początku
lat 90-tych XX w. i obserwowano je jako
obniżenie stanów wód podziemnych, zarówno w płytkich jak i głębokich poziomach.
Zaznaczyło się ono w wodach wgłębnych,
niekiedy z 2–3 letnim opóźnieniem. W drugiej połowie lat 90-tych negatywne zmiany
w dynamice wód podziemnych zostały prawie całkowicie zredukowane, a stany wód
odbudowały się.

Ekstremalnie niskie stany określane
jako niżówki hydrogeologiczne stwierdzono
w latach 1992–1994 w głębszych zasobnych
poziomach wodonośnych. W poziomach
płytkich stwierdzono ponadto rozległą suszę
w latach 2003–2005. Okresy suszy hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych objawiają się głównie latem lub zimą,
z częstotliwością 7–13%, podczas gdy
w głębszych poziomach trwają od 1 roku do
2,5 lat i występowały w ostatnim 20-leciu
z częstotliwością ponad 20%.
W latach 2004–2005 obserwowano
objawy suszy hydrogeologicznej w płytkich
poziomach wodonośnych. Zmiany te nie
wpływają jednak znacząco na zasoby dyspozycyjne wód podziemnych. W Sudetach,
gdzie powszechnie występują wysokie wartości zasilania infiltracyjnego, stan ilościowy
wód podziemnych w zlewniach bilansowych
jest zrównoważony. Susza atmosferyczna
z roku 1989 zaznaczyła się suszą hydrogeologiczną w latach 1992–1994, trwającą nawet
do 840 dni. W wodach płytszych poziomów
dominują wahania sezonowe, skraca się również reakcja zwierciadła na opad atmosferyczny. Przeciętne susze trwają 60–120 dni i
występują głównie w okresach zimowych.
Badania wykazują, że najbardziej zagrożone zjawiskami ekstremalnymi są płytkie wody gruntowe, które spełniają jednocześnie kryterium użytkowości. Prognozowane
zmiany zalegania zwierciadła mają jednak
ograniczony charakter i sięgają maksymalnie
1–2 m. Lokalnie w strefach szczytowych
wysychają płytkie studnie lub źródła okresowe. Z tego powodu nie powinny być istotnie zagrożone zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych w obrębie użytkowych poziomów wodonośnych.
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