
III. 1.5. ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH 

Stosunki wodne mogą zmieniać się w wyniku procesów naturalnych (głównie zmian 
klimatycznych) i wyniku gospodarczej działalności człowieka (zmiany antropogeniczne). 
Zmiany naturalne są bardzo powolne i długotrwałe. Natomiast zmiany antropogeniczne, 
szczególnie na obszarach silnie zainwestowanych mogą być bardzo intensywne i dyna-
miczne. 

Antropopresja w zlewni jest czynnikiem, który może wpływać na stosunki wodne w spo-
sób bezpośredni bądź pośredni. Ocena skali zmian jest bardzo trudna, gdyż w wielu ob-
szarach czynniki antropogeniczne oddziaływują wielokierunkowo, poza tym brak odniesienia 
do warunków tła określającego warunki naturalne. 

Do czynników bezpośrednio wpływających na stosunki wodne zaliczamy: 

− pobory i zrzuty wody; 
− zrzuty głębokich (apotamicznych) wód kopalnianych do cieków; 
− przerzuty wody między dorzeczami; 
− odwadnianie i intensywną, długotrwałą eksploatację wód podziemnych. 

Natomiast czynniki pośrednie wiążą się głównie z przeobrażeniami obszarowymi,  
w wyniku których zmianie ulega struktura obiegu wody. Zachodzą one w wyniku: 

− zabiegów agrotechnicznych; 
− prac melioracyjnych; 
− zabudowy hydrotechnicznej koryt cieków; 
− budowy zbiorników retencyjnych; 
− urbanizacji terenu; 
− zasadniczej zmiany użytkowania gruntów. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane przeobrażenia stosunków wodnych 
na terenie województwa śląskiego opracowane na podstawie map hydrograficznych i sozo-
logicznych w skali 1:50 000. Analizie poddano takie elementy zmian wód powierzchniowych, 
jak: antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego cieków, utratę więzi hydraulicznej 
cieków z wodami podziemnymi, podpiętrzone wody powierzchniowe. Przeanalizowano także 
wybrane elementy zmian wód podziemnych: leje depresyjne, obszary o zanieczyszczonych 
wodach podziemnych, obszary o sztucznie podniesionym i sztucznie obniżonym zwierciadle 
wód podziemnych (ryc.III.1.5./1). 

ANTROPOGENICZNE ZABURZENIA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO 

Antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego cieków rozumiemy jako zmiany 
naturalnego reżimu odpływu zaistniałe z powodu różnorodnej działalności człowieka. Mogą 
one być związane z: 

− poborem lub zrzutem wód do cieków, 
− odprowadzaniem do cieków wód obcych (pochodzących spoza zlewni lub apotamicznych 

wód kopalnianych), 
− regulacją cieków i zabudową hydrotechniczną, 
− budową antropogenicznych zbiorników wodnych. 

Antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego cieków na terenie województwa 
śląskiego występują zarówno w dorzeczu Odry, jak i w dorzeczu Wisły, największe ich 
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nasilenie koncentruje się w centralnej części obszaru, w której stopień urbanizacji i uprze-
mysłowienia jest największy. 

W dorzeczu Odry antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego wykazują: 

− Odra na całym odcinku przebiegającym przez teren województwa – jest to efekt 
oddziaływania czeskiej części dorzecza (zurbanizowany i uprzemysłowiony region 
ostrawsko-karwiński), a także prawobrzeżnych dopływów: Olzy i Rudy; 

− Olza na odcinku od Skrbeńska do ujścia (na odcinku tym zaznacza się wpływ obszarów 
zurbanizowanych oraz kopalń węgla kamiennego regionu karwińskiego położonego na 
terenie Republiki Czeskiej) oraz dopływów Olzy z regionu wodzisławsko-jastrzębskiego – 
Szotkówki z Lesznicą i innych mniejszych dopływów; 

− Ruda wraz z Nacyną – głównie w wyniku oddziaływania zurbanizowanego obszaru Żor  
i Rybnika, gospodarki prowadzonej na zbiorniku rybnickim, przerzutu wód obcych z do-
rzecza Wisły oraz zrzutu apotamicznych wód kopalnianych; 

− Bierawka – głównie w efekcie przerzutu wód obcych z dorzecza Wisły oraz zrzutu 
apotamicznych wód kopalnianych; 

− Kłodnica wraz z dopływami – w wyniku oddziaływania zurbanizowanego obszaru 
Katowic, Rudy Śląskiej, Gliwic i Bytomia, gospodarki wodnej prowadzonej na zbiornikach 
wodnych (Dzierżno Duże, Dzierżno Małe i Pławniowice) oraz przerzutu wód obcych z do-
rzecza Wisły a także zrzutu apotamicznych wód kopalnianych; 

− Stoła w dorzeczu Małej Panwi – w wyniku oddziaływania urbanizacji i przemysłu 
Tarnowskich Gór; 

− Warta poniżej zbiornika wodnego „Poraj” wraz z dopływami z rejonu Częstochowy – jest 
to głównie efekt prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku oraz oddziaływania 
zurbanizowanego i uprzemysłowionego obszaru Częstochowy. 

Natomiast w dorzeczu Wisły antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego 
wykazują: 

− Wisła na odcinku poniżej zbiornika wodnego „Goczałkowice” – jest to efekt gos-
podarowania wodą prowadzoną na zbiorniku, który jest głównym rezerwuarem wody 
pitnej dla mieszkańców województwa; 

− Pszczynka poniżej zbiornika wodnego „Łąka” – również w efekcie prowadzenia 
gospodarki wodnej na zbiorniku, który z kolei dostarcza wodę przemysłową przerzucaną 
do dorzecza Odry; drugorzędnym czynnikiem jest zurbanizowany obszar pszczyński oraz 
kopalnie położone na terenie dorzecza; 

− Gostynia poniżej zbiornika wodnego „Paprocany” wraz z Mleczną i pomniejszymi 
dopływami – w wyniku oddziaływania zurbanizowanego obszaru Łazisk Górnych i Tych, 
przerzutu wód obcych oraz zrzutu apotamicznych wód kopalnianych; 

− Potok Goławiecki – w wyniku przerzutu wód obcych oraz zrzutu apotamicznych wód 
kopalnianych; 

− Przemsza wraz z dopływami – teren dorzecza Przemszy obok dorzecza Kłodnicy należy 
do najbardziej przeobrażonych obszarów na terenie województwa – na zmiany reżimu 
hydrologicznego cieków na terenie tego dorzecza oddziaływują: znaczny stopień 
urbanizacji terenu, liczne przerzuty wody pitnej i przemysłowej, praca zbiorników 
wodnych, ujęcia wody, liczne prace odwodnieniowe, zrzuty apotamicznych wód 
kopalnianych; do cieków o największych zmianach reżimu w tym dorzeczu zaliczamy: 
samą Przemszę, Brynicę poniżej zbiornika „Kozłowa Góra” wraz ze swoim dopływem 
Rawą, odwadniającą m. in. teren Chorzowa i Katowic, Pogorię, Czarną Przemszę poniżej 
zbiornika „Przeczyce”, a także Białą Przemszę; 

− Pilica w rejonie Koniecpola – jest to głównie efekt oddziaływania urbanizacji tego terenu  
i jej skutków, a także prac melioracyjnych przeprowadzonych na obszarze dorzecza. 
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Ogółem na terenie województwa śląskiego antropogenicznymi zmianami reżimu 
hydrologicznego objętych jest 734 km cieków. W ostatnich latach stopień tychże zaburzeń 
wykazuje tendencję malejącą. Jest to spowodowane głównie przez: 

− zmniejszenie zużycia wody przez odbiorców przemysłowych i komunalnych –   
efektem czego jest zmniejszenie ilości wody przerzucanej między zlewniami; 

− ograniczenie wydobycia węgla, co spowodowało ograniczenie prac odwod-
nieniowych, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wód obcych odprowadzanych do 
wód powierzchniowych – jednak w tym przypadku efekt nie jest wprost pro-
porcjonalny, gdyż zaprzestanie wydobycia węgla nie zawsze wiąże się z przer-
waniem prac odwodnieniowych. 

Utrata więzi hydraulicznej pomiędzy wodami powierzchniowymi a wodami podziemnymi 
może być spowodowana poprzez prowadzone w zlewniach prace odwodnieniowe (np. 
związane z górnictwem odkrywkowym lub podziemnym), w wyniku których nastąpiło 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Obniżanie się zwierciadła wód podziemnych jest 
także ubocznym efektem urbanizacji terenu, występuje również na obszarach objętych 
zasięgiem leja depresji związanego z ujmowaniem wód podziemnych. Utrata więzi hyd-
raulicznej występuje także na odcinkach cieków wyposażonych w szczelną (betonową lub 
kamienną) zabudowę koryta. Zabudowę tego typu stosowano dawniej na obszarach górskich 
w celu szybkiego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych lub roztopowych. Wyposażano 
w nią także cieki na obszarach, gdzie infiltracja wód rzecznych zagrażała prowadzonym 
pracom górniczym. Efektem utraty więzi hydraulicznej wód rzecznych z wodami pod-
ziemnymi jest zmiana charakteru cieku z drenującego na infiltracyjny – prowadzi to z reguły 
to znacznego zmniejszenia się przepływów, a w okresach posusznych nawet do zaników 
wody. 

Do utraty więzi hydraulicznej pomiędzy wodami rzecznymi a wodami podziemnymi 
doszło na wielu odcinkach cieków przepływających przez teren województwa śląskiego. 

W dorzeczu Odry należą do nich m.in.: 

− niewielkie odcinki cieków w regionie rybnickim i wodzisławskim, np. Nacyna, Nacynka, 
Syrynka; 

− Kłodnica na odcinku od Gliwic do Pławniowic; 
− Stoła w rejonie Tarnowskich Gór; 
− Warta w Zawierciu. 

Natomiast w dorzeczu Wisły należą do nich m.in.: 

− niewielkie górskie cieki Beskidów ujęte w szczelną zabudowę koryta (żłoby kamienne lub 
rzadziej betonowe), również Biała na terenie Bielska-Białej; 

− Gostynia i Mleczna w odcinkach ujściowych; 
− Przemsza poniżej Jaworzna, a w jej dorzeczu ponadto na niektórych odcinkach: Czarna 

Przemsza, Brynica, Rawa, Pogoria, Biała Przemsza. 

Ogółem na terenie województwa śląskiego utrata więzi hydraulicznej występuje na 180 
km cieków. Poprawa sytuacji w tym zakresie, a więc przywrócenie więzi hydraulicznej wód 
powierzchniowych z wodami podziemnymi na obszarach górniczych może nastąpić po 
zaprzestaniu eksploatacji węgla i zakończeniu prac odwodnieniowych na danym obszarze. 
Następnym etapem będzie wypełnianie się leja depresji – czas i prędkość odbudowywania 
się zasobów wód podziemnych są zależne od głębokości depresji, jej zasięgu oraz układu 
hydrogeologicznego. Natomiast na odcinkach cieków wyposażonych w szczelną zabudowę 
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koryta odzyskanie więzi hydraulicznej wiąże się z zastąpieniem istniejącej zabudowy taką, 
która umożliwia łączność hydrauliczną wód powierzchniowych i podziemnych. 

PODPIĘTRZONE WODY POWIERZCHNIOWE 

Podpiętrzone wody powierzchniowe, to efekt budowy zbiorników wodnych oraz budowli 
hydrotechnicznych i urządzeń (np. jazów) mających na celu sztuczne podniesienie zwier-
ciadła wód powierzchniowych. 

Podpiętrzone wody powierzchniowe na terenie województwa śląskiego występują  
w wielu zbiornikach o charakterze zaporowym, ale również w zbiornikach, które powstały po 
zalaniu wyrobisk poeksploatacyjnych (najczęściej po eksploatacji piasku) i w wyposażonych 
w groble stawach. 

Do największych zbiorników z podpiętrzonymi wodami powierzchniowymi w dorzeczu 
Odry należą: 

− zbiornik wodny „Rybnik” (Jez. Rybnickie) na rzece Rudzie; 
− zbiornik wodny „Pławniowice” powstały w dawnym wyrobisku popiaskowym – 

podpiętrzono wody Potoku Toszeckiego; 
− zbiornik wodny „Zielona” na Małej Panwi; 
− zbiornik wodny „Poraj” na Warcie; 
− zbiornik wodny „Blachownia” na Stradomce; 
− duże stawy w zlewni Łęgonia I i II oraz w zlewni Suminy. 

Z kolei w dorzeczu Wisły do największych zbiorników z podpiętrzonymi wodami 
powierzchniowymi możemy zaliczyć: 

− zbiornik wodny „Czarne” powstały w wyniku spiętrzenia wód Białej i Czarnej Wisełki; 
− zbiornik wodny „Wapienica” na potoku Wapienica w Beskidzie Śląskim; 
− zbiornik wodny „Goczałkowice” na Wiśle – największy zbiornik zaporowy województwa 

śląskiego; 
− zbiornik wodny „Łąka” na rzece Pszczynce; 
− zbiornik wodny „Przeczyce” (Jez. Przeczycko Siewierskie) na Czarnej Przemszy; 
− zbiornik wodny „Kozłowa Góra” (Jez. Świerklaniec) na Brynicy; 
− zbiorniki „Pogoria I” i „Pogoria III” w zlewni Pogorii – podpiętrzone zbiorniki w wyro-

biskach popiaskowych; 
− zbiornik wodny „Sosina” w zlewni Białej Przemszy; 
− zbiornik wodny „Dziećkowice” – podpiętrzony zbiornik w wyrobisku popiaskowym; 
− zbiorniki wodne Kaskady Soły – „Tresna” (Jez. Żywieckie), „Porąbka” (Jez. 

Międzybrodzkie) i „Czaniec” (Jez. Czanieckie). 

Ogółem w województwie śląskim podpiętrzone wody powierzchniowe występują na 
powierzchni 78,8 km2 akwenów. 

LEJE DEPRESYJNE 

Leje depresyjne obejmują obszary, na których doszło do obniżenia zwierciadła wód 
podziemnych w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych (np. związanych z podziemną 
lub odkrywkową eksploatacją surowców) lub wskutek eksploatacji ujęć wód podziemnych.  
W zależności od specyfiki budowy geologicznej obszaru, leje depresyjne mogą występować 
jedynie w poziomie wodonośnym poddanym eksploatacji, bądź „przenosić się” na inne 
poziomy. 
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Poniżej wymieniono jedynie największe pod względem zajmowanej powierzchni leje 
depresyjne. 

Północna część województwa: 

− lej depresyjny ujęć rejonu Częstochowy (na mapie zaznaczono zasięg jedynie dla części 
północnej, gdyż dla części południowej brak danych w tym zakresie). 

Środkowa część województwa: 

− lej depresyjny w utworach triasu ujęć wody dla Gliwic i miast wokół Gliwic; 
− lej depresyjny ujęć wód podziemnych (Bibiela, Miotek, Boruszowice, Tarnowskie Góry, 

Miasteczko Śląskie); 
− lej depresyjny ujęcia huty cynku „Miasteczko Śl.”; 
− lej depresyjny ujęcia wody „Parkoszowice”; 
− lej depresyjny ujęcia wody dla Ząbkowic; 
− lej depresyjny związany z odwadnianiem kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska”. 

Południowa część województwa: 

− lej depresyjny ujęć wody rejonu Dębowca. 

Zachodnia część województwa: 

− lej depresyjny ujęć wody rejonu Raciborza; 
− lej depresyjny związany z eksploatacją piasków i żwirów w dolinie Odry. 

Wschodnia część województwa: 

− lej depresyjny związany z odwodnieniem kopalń rud cynku i ołowiu rejonu Olkusza; 
− leje depresyjne związany z odwodnieniem kopalń piasków podsadzkowych; 
− leje depresyjne ujęć wody w: Jęzorze, Łazach Błędowskich i Niegowonicach. 

W obraz ten wpisują się sumaryczne leje depresyjne w utworach karbonu związane  
z eksploatacją węgla kamiennego – największy obszar zajmuje lej depresyjny w centralnej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego rozciągający się od Gliwic na zachodzie po 
Jaworzno na wschodzie i od Bytomia na północy po rejon Bierunia i Oświęcimia na południu. 
Mniejszy zasięg ma lej depresyjny związany z kopalniami Rybnickiego Okręgu Węglowego. 
Do tego dochodzą odrębne leje depresyjne kopalń: „Krupiński” w Suszcu, „Silesia” w Cze-
chowicach-Dziedzicach i „Morcinek” w Kaczycach. 

Powierzchnia lejów depresyjnych związanych z ujmowaniem wód podziemnych, eks-
ploatacją piasków i żwirów oraz prac odwodnieniowych prowadzonych w kopalniach piasku 
oraz kopalniach rud cynku i ołowiu wynosi 1400 km2. Natomiast leje depresyjne w utworach 
karbońskich związane z pracami odwodnieniowymi w kopalniach węgla kamiennego obej-
mują powierzchnię 2730 km2. 

Prognoza dla lejów depresyjnych związanych z ujęciami wód podziemnych może być 
dwukierunkowa. Mianowicie, przy obecnym zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę oraz 
korzystnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w ostatnich latach wielkość depresji 
istniejących lejów może ulec zmniejszeniu. Jednakże zmierzanie do zmian w strukturze 
zaopatrzenia w wodę na korzyść zwiększenia ilości wód podziemnej dobrej jakości na cele 
zaopatrzenia ludności w wodę do picia może powstrzymać lub w przypadku wyjątkowo 
niekorzystnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej wręcz odwrócić tą tendencję. 
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Po planowanym zalaniu wyrobiska popiaskowego w Kuźnicy Warężyńskiej nastąpi 
wypełnienie się leja depresji związanego z tym obiektem. Natomiast w najbliższych latach nie 
ma szans na zauważalne zmniejszenie się lejów depresyjnych w utworach karbońskich, 
związanych z pracami odwodnieniowymi w kopalniach węgla kamiennego. Mimo zamykania 
części kopalń w większości z nich nadal będą prowadzone prace odwodnieniowe, co jest 
związane z pracami wydobywczymi w innych kopalniach eksploatujących węgiel z tych 
samych pokładów. Zaprzestanie odwadniania w zamykanych kopalniach spowodowałoby 
zalanie pół eksploatacyjnych sąsiednich kopalń. 

OBSZARY O ZANIECZYSZCZONYCH WODACH PODZIEMNYCH 

Obszary o zanieczyszczonych wodach podziemnych to tereny miejskie lub przemy-
słowe, na których dochodzi do obszarowego zanieczyszczenia wód podziemnych na skutek 
infiltracji: 

− ścieków z osadników i wylewisk; 
− odcieków ze składowisk surowców lub odpadów różnego typu; 
− substancji biogennych w wyniku intensywnego rolniczego wykorzystania terenu; 
− zanieczyszczonych wód opadowych. 

Na terenie województwa śląskiego obszary o zanieczyszczonych wodach podziemnych 
koncentrują się na ogół wokół aglomeracji i ośrodków miejsko-przemysłowych, ale niejed-
nokrotnie stanowią one również enklawy związane z pojedynczymi składowiskami odpadów 
czy też surowców. 

Na terenie województwa śląskiego obszary o zanieczyszczonych wodach podziemnych 
obejmują łącznie 140 km2. W skali tego opracowania bardzo trudno o prognozowanie zmian 
w tym zakresie, gdyż występują tu obok siebie – dużych rozmiarów obszary związane ze 
składowaniem odpadów oraz niewielkie wyrobiska będące potencjalnym zagrożeniem dla 
wód podziemnych. 

ZALEWISKA I ZATOPISKA 

Obszary o sztucznie podniesionym zwierciadle wód podziemnych, to te, na których  
w efekcie działalności człowieka doszło do faktycznego lub pozornego podniesienia się 
zwierciadła wód podziemnych. Pozorne podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych 
występuje na obszarach objętych pogórniczymi osiadaniami terenu. Obniżanie się powierz-
chni terenu, będące efektem podziemnej eksploatacji górniczej prowadzi do pozornego 
podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych, a w skrajnych przypadkach dochodzi do 
przecięcia zwierciadła wód podziemnych i wypełnienia powstałego obniżenia przez wody 
podziemne. 

Największe skupiska zalewisk związanych z osiadaniami terenu znajdują się w nastę-
pujących obszarach: 

− dorzecze Olzy – dolina Szotkówki i jej dopływów: Jastrzębianki i Ruptawki; 
− dorzecze Rudy – zlewnie Potoku Chwałowickiego i Potoku Radziejowickiego; 
− dorzecze Bierawki – dolina Bierawki i górne odcinki jej dopływów – Potoku Krywałdzkiego 

i Potoku Knurowskiego, a także w obszar źródliskowy Potoku Gierałtowickiego; 
− dorzecze Kłodnicy – dolina Kłodnicy i jej dopływu – Potoku Bielszowickiego; 
− dorzecze Wisły –  dolina Wisły w rejonie Brzeszcz; 
− dorzecze Pszczynki – ujściowy odcinek doliny oraz zlewnia Dębinki – dopływu Pszczynki; 
− dorzecze Mlecznej; 
− dorzecze Białej Przemszy – zlewnia potoku Bobrek; 
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Ponadto zalewiska i podtopienia gruntów występują na obszarze pomiędzy Bytomiem, 
Chorzowem i Świętochłowicami oraz w niecce bytomskiej. 

W 2000 roku ogólną powierzchnię zalewisk szacowano na 8-10 km2, a terenów 
podtopionych na 30-40 km2. 

W tym zakresie bardzo trudno o prognozę. W związku z długi okresem, jaki upływa od 
zakończenia eksploatacji do całkowitego uspokojenia górotworu, osiadania mogą objąć 
znaczne obszary, które są dziś objęte podziemną eksploatacją górniczą. Powiększaniu się 
powierzchni zalewisk będzie także sprzyjał fakt stopniowego „wygaszania” eksploatacji 
węgla, zmniejszenie zakresu prac odwodnieniowych, a co za tym idzie, stopniowe wypełnia-
nie się lejów depresyjnych. 

Obszary o sztucznie obniżonym zwierciadle wód podziemnych to te, na których, wsku-
tek prowadzonej przez człowieka działalności, doszło do wyraźnego obniżenia zwierciadła 
wód podziemnych pierwszego poziomu lub wód zawieszonych. Zjawisko takie zachodzi na 
obszarach zurbanizowanych lub w efekcie intensywnych prac odwodnieniowych. 

W tym przypadku procesy urbanizacyjne będą prowadziły do powstawania nowych ob-
szarów, na których w sztuczny sposób dochodzi do obniżenia zwierciadła wód podziemnych.  

Podsumowując, możemy stwierdzić, że zmiany stosunków wodnych na terenie woje-
wództwa śląskiego przejawiają się w postaci: 

− wzrostu retencji powierzchniowej, wynikającego z budowy zbiorników wodnych oraz 
powstawania zalewisk i podmokłości na obszarach podziemnej eksploatacji górniczej; 

− zmian morfologicznego charakteru koryt rzecznych, spowodowanego regulacją, zabudo-
wą hydrotechniczną, przełożeniem lub w skrajnych przypadkach zarurowaniem koryt; 

− zwiększenia lub zmniejszenia ilości wody wchodzącej w lokalny obieg w efekcie poborów 
i zrzutów wody oraz jej przerzutów między zlewniami; 

− wzrostu udziału wód obcych w naturalnym odpływie rzecznym w wyniku przerzutów wody 
i zrzutu do cieków głębokich, apotamicznych wód kopalnianych; 

− złego stanu jakości wód powierzchniowych; 
− zubożenia zasobów wód podziemnych. 
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