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WP£YW ZRZUTÓW WÓD KOPALNIANYCH
NA WIELKOŒÆ PRZEP£YWÓW WODY W RZEKACH
W POCZ¥TKOWYM OKRESIE ODWADNIANIA
ODKRYWKI „TOMIS£AWICE” KWB „KONIN”

1. Wprowadzenie

Górna Noteæ przez okres piêtnastu lat (1995–2009) by³a zasilana czêœci¹ wód kopal-
nianych pochodz¹cych z odwodnienia odkrywki „Lubstów” Kopalni Wêgla Brunatnego
„Konin”. W tym okresie wp³yw zrzutów na wielkoœæ przep³ywów by³ zmienny. Maksymal-
nie, w 2003 roku, iloœæ odprowadzanych wód kopalnianych stanowi³a 57% przep³ywu No-
teci w profilu znajduj¹cym siê powy¿ej miejsca zrzutów z odkrywki „Lubstów”. W czasie
wystêpowania ni¿ówek iloœæ zrzucanej wody by³a nawet kilkakrotnie wy¿sza od naturalne-
go przep³ywu Noteci [9]. Zakoñczenie w kwietniu 2009 roku eksploatacji wêgla w odkryw-
ce „Lubstów” nie oznacza³o pozbawienia Noteci dodatkowego zasilania w postaci zrzutów
wód kopalnianych. Od 2009 roku poprzez rzekê Pichnê do górnej Noteci i dalej do jeziora
Gop³o odprowadzane s¹ wody pochodz¹ce z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” – dzie-
si¹tej ju¿ odkrywki powsta³ej w dotychczasowej wieloletniej historii KWB „Konin”.

Podobnie jak w przypadku innych odkrywek KWB „Konin”, tak i w odniesieniu do
odkrywki „Tomis³awice” oddzia³ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pañstwowe-
go Instytutu Badawczego w Poznaniu prowadzi we wspó³pracy z Poltegor-Projekt z Wro-
c³awia monitoring œrodowiska wodnego [8]. Monitoring ten dostarcza z jednej strony da-
nych hydrologicznych i meteorologicznych wykorzystywanych w bie¿¹cej dzia³alnoœci
górniczej, z drugiej natomiast – stanowi czêœæ dzia³añ kontrolnych zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska przyrodniczego prowadzonych przez KWB „Konin”. Do prowadzenia monito-
ringu kopalnia zosta³a zobowi¹zana decyzj¹ œrodowiskow¹ i, jak zwraca siê uwagê [2, 4],
ca³y monitoring rejonu odkrywki „Tomis³awice” bêdzie stanowi³ Ÿród³o informacji
o ewentualnych zmianach zachodz¹cych w przyrodzie.
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Krótki okres odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” powoduje, ¿e brak jest dotych-
czas wiêkszej liczby publikacji omawiaj¹cych wp³yw pocz¹tkowych prac górniczych na
zasoby wód powierzchniowych. Oprócz prezentacji hydrologii wód powierzchniowych
w okresie sprzed uruchomienia systemu odwodnienia [1, 8] ukaza³ siê ostatnio artyku³
Marszelewskiego i Skowrona [3] omawiaj¹cy zwi¹zki miêdzy odwodnieniem odkrywki
„Tomis³awice” a elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gop³o. Wykorzystano w nim
zreszt¹ w znacznej mierze wyniki pomiarów prowadzonych przez IMGW-PIB. Uznano
wiêc za celowe przedstawienie dotychczasowych wyników badañ (do kwietnia 2011 roku)
IMGW-PIB zwi¹zanych z iloœci¹ zrzutów wód kopalnianych w pocz¹tkowym okresie od-
wadniania odkrywki „Tomis³awice” oraz ich wp³ywu na wielkoœæ przep³ywu wody w cie-
kach powierzchniowych.

2. System odwodnienia wg³êbnego odkrywki „Tomis³awice”
i zrzuty wód kopalnianych wed³ug KWB „Konin”

Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne oraz przyjêta technologia eksploata-
cji wêgla w odkrywce „Tomis³awice” uzasadnia³y przyjêcie systemu studziennego jako
podstawowego systemu odwadniania. Realizacjê tego systemu rozpoczêto w 2008 roku
w rejonie projektowanego wkopu udostêpniaj¹cego, który znajduje siê w czêœci po³udnio-
wej z³o¿a Tomis³awice. System odwodnienia podziemnego jest oparty na studniach barier
zewnêtrznych oraz wewnêtrznych. Studnie barier zewnêtrznych s¹ rozmieszczone wzd³u¿
krawêdzi odkrywki, co mniej wiêcej 100 m, w odleg³oœci oko³o 25 m od skarp zewnêtrz-
nych. Studnie barier wewnêtrznych rozmieszczone s¹ w postaci bariery o kierunku
SE–NW oraz dwóch barier zamykaj¹cych [6].

Eksploatacjê systemu odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” zapocz¹tkowano w stycz-
niu 2009 roku, a poprzedzona zosta³a pompowaniami próbnymi.

W pierwszym (2009) roku hydrologicznym pracy systemu odwodnienia w³¹czonych
zosta³o do eksploatacji 38 studni. W roku nastêpnym (2010) ze wzglêdu na przebieg robót
górniczych wy³¹czono z eksploatacji piêæ studni bariery wewnêtrznej [6]. W paŸdzierniku
2010 roku by³y czynne 33 studnie o wydatku jednostkowym 62–1200 l/min, a œredni wy-
datek jednostkowy studni wyniós³ ponad 800 l/min (0,013 m3/s).

Do koñca 2010 roku w wyniku odwodnienia z³o¿a wêgla uzyskano obni¿enie zwier-
ciad³a wód podziemnych w rejonie wkopu udostêpniaj¹cego o oko³o 20 m, a obliczona po-
wierzchnia leja depresji poziomu trzeciorzêdowo-kredowego wynios³a oko³o 21 km2.

W przypowierzchniowych warstwach czwartorzêdowych nie odnotowano obni¿enia
zwierciad³a wody z wyj¹tkiem bezpoœredniego s¹siedztwa eksploatowanych studni [6].

Wody pochodz¹ce z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” odprowadzane s¹ rowem P4
wykorzystuj¹cym przebieg cieku Dop³yw z Galczyczek, który przed przyjêciem wód kopal-
nianych wymaga³ renowacji. Wody z rowu P4 dop³ywaj¹ do rzeki Pichny i dalej górn¹ Note-
ci¹ do jeziora Gop³o. W roku 2011 uruchomiony ma zostaæ kolejny odbiornik wód kopalnia-
nych, którym bêdzie poprzez rów R2, prawy dop³yw górnej Noteci – Dop³yw z Zielonki.

W póŸniejszej fazie eksploatacji systemu odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” od-
biornikami wód kopalnianych bêd¹ równie¿, znajduj¹ce siê w dorzeczu Wis³y, Jezioro
G³uszyñskie oraz jezioro Czarny Bród [2].
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Istotne z punktu widzenia odprowadzania wód z pompowni spagowej odkrywki „To-
mis³awice” by³o zakoñczenie na pocz¹tku 2011 roku budowy osadnika. Kszta³t zbiornika
jest nieregularny i dopasowany do otaczaj¹cego terenu. Sk³ada siê on z dwóch komór: na-
p³ywowej i osadowej oraz filtra roœlinnego. Powierzchnia osadnika wynosi 6,8 ha, pojem-
noœæ komór 42 tys. m3, a ich g³êbokoœæ dochodzi do 4 m. Dna komór oraz skarpy zosta³y
uszczelnione ekranem i³owym a skarpy dodatkowo umocniono narzutem kamiennym [5].
Oczyszczone wody sp¹gowe z osadnika kierowane s¹ do rowu P4 i dalej do Pichny.

Wed³ug materia³ów KWB „Konin” (tab. 1, rys. 2) zrzuty wód z odwodnienia odkryw-
ki „Tomis³awice” zosta³y zapocz¹tkowane w styczniu 2009 roku, a ich œrednia miesiêczna
wielkoœæ wynios³a wówczas 0,33 m3/s. Iloœæ zrzucanej wody ma tendencjê wzrostow¹
(z wahaniami w miesi¹cach) i w marcu 2011 roku wynios³a œrednio 0,77 m3/s a w kwiet-
niu 0,69 m3/s. W ujêciu rocznym zrzut œredni za ca³y rok hydrologiczny 2009 wyniós³
0,32 m3/s, a za 2010 rok 0,48 m3/s. Pó³rocze zimowe 2011 roku charakteryzowa³o siê jesz-
cze wiêkszym zrzutem, który wyniós³ 0,62 m3/s. Od pocz¹tku pracy systemu odwodnienia
odkrywki „Tomis³awice” do kwietnia 2011 roku wed³ug danych KWB „Konin” do rzeki
Pichny i dalej do Noteci odprowadzono oko³o 35,1 mln m3 wody.

3. Hydrologiczna sieæ pomiarowo-obserwacyjna
w rejonie zrzutów z odwodnienia
odkrywki „Tomis³awice”

W ocenie wp³ywu zrzutów z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” na odp³yw Noteci
kluczow¹ rolê odgrywa obecnie stacja wodowskazowa IMGW-PIB w Noæ Kalinie.
W przep³ywie Noteci w tym profilu mieszcz¹ siê bowiem obecne i póŸniejsze (poprzez
dop³yw z Zielonki) zrzuty wód kopalnianych do tej rzeki. Prowadzone w profilu Noæ Kali-
na prace pomiarowo-obserwacyjne zapocz¹tkowane zosta³y ju¿ na pocz¹tku lat 20.
ubieg³ego wieku, a wznowione zosta³y po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Codzienne ob-
serwacje wodowskazowe i wykonywane pomiary hydrometryczne pozwalaj¹ okreœliæ wiel-
koœæ przep³ywów w ka¿dej dobie oraz ich wielkoœci charakterystyczne dla miesiêcy i lat.
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TABELA 1

Pó³roczne i roczne zrzuty wód kopalnianych z odwodnienia Odkrywki „Tomis³awice” wed³ug
KWB „Konin” (2009 – IV 2011)

Lata Jednostka
Pó³rocza Rok

XI–IV V–X XI–X

2009
[m3/s]

[mln m3]
0,24
3,798

0,41
6,470

0,32
10,268

2010
[m3/s]

[mln m3]
0,47
7,289

0,49
7,807

0,4
815,096

2011
[m3/s]

[mln m3]
0,62
9,716

– –



W ramach prowadzonego przez IMGW-PIB na potrzeby KWB „Konin” monitoringu
œrodowiska wodnego [8] podjêto pocz¹tkowo prace pomiarowe na rzece Pichna, a póŸniej
rozszerzono je o profil hydrometryczny (z wodowskazem) bezpoœrednio na rów P4, co po-
zwala okreœliæ iloœæ zrzucanych wód kopalnianych. Nadmieniæ przy tym nale¿y, ¿e w ra-
mach badañ specjalnych prowadzonych przez IMGW-PIB w koñcu lat 70., na pocz¹tku
lat 80. ubieg³ego wieku oraz w czasie suszy w latach 1992 i 2003 okresowo kontrolowano
wielkoœæ przep³ywu wody w Pichnie na jej odcinku ujœciowym.

Lokalizacjê profili hydrometrycznych przedstawiono na rysunku 1.

Monitoring œrodowiska wodnego odkrywki „Tomis³awice” obejmuje kontrolê prze-
p³ywu w szeregu innych profili cieków powierzchniowych. Wymieniæ tu mo¿na miêdzy
innymi kontrolê przep³ywu na Dop³ywie z Zielonki (kolejny odbiornik zrzutów) czy te¿
stacjê wodowskazow¹ IMGW-PIB o wieloletnim ci¹gu danych obserwacyjno-pomiaro-
wych w £ysku na Noteci. W profilu tym mieœciæ siê bêd¹ wody kopalniane prowadzone
przez Dop³yw z Zielonki. Materia³y z profilu £ysek wykorzystane ju¿ zosta³y miêdzy in-
nymi do analizy warunków hydrologicznych w rejonie planowanej jeszcze wówczas od-
krywki „Tomis³awice” [1].
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Rys. 1. Schemat hydrologicznej sieæ pomiarowo-obserwacyjnej w rejonie zrzutów wód
kopalnianych z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”



4. Weryfikacja iloœci zrzutów wód kopalnianych
z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”
pomiarami hydrometrycznymi IMGW-PIB

Z wyników dotychczas prowadzonych przez IMGW-PIB badañ w rejonach kopalñ
odkrywkowych wêgla brunatnego (KWB „Be³chatów” i KWB „Konin”) wynika, ¿e wy-
datki systemu odwodnienia okreœlane przez s³u¿by kopalni s¹ przewa¿nie wy¿sze od iloœci
zrzutów wyznaczonych na podstawie kontroli hydrometrycznej [9]. W przypadku odkryw-
ki „Tomis³awice” iloœæ zrzutów wyznaczana jest przez kopalniê na podstawie wydatku po-
szczególnych studni i czasu ich pracy. Dane te zweryfikowano na podstawie okresowo wy-
konywanych pomiarów natê¿enia przep³ywu wody bezpoœrednio w odbiorniku zrzutów,
jakim jest rów P4 w profilu Boguszyce.

W okresie od paŸdziernika 2009 r. do kwietnia 2011 r. wykonano 12 pomiarów hydro-
metrycznych na rowie P4. Ich wyniki porównano ze œrednimi wydatkami systemu odwod-
nienia wyznaczonymi przez kopalniê (rys. 2). Pomijaj¹c jeden z wyników pomiarów
(okresowe, wyraŸne obni¿enie iloœci zrzutów), uzyskano zrzut œredni na podstawie kontroli
hydrometrycznej wynosz¹cy 0,43 m3/s. Z kolei wed³ug kopalni zrzut œredni w miesi¹cach,
w których wykonywano pomiary, wyniós³ 0,53 m3/s. Pomiary hydrometryczne wykaza³y
wiêc, ¿e zrzuty by³y w analizowanym okresie mniejsze o 0,10 m3/s (19%) od wydatku sys-
temu odwodnienia wed³ug kopalni.
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Rys. 2. Œrednie miesiêczne zrzuty wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”
(do kwietnia 2011) wed³ug oceny KWB „Konin” oraz chwilowe wielkoœci zrzutów okreœlone

pomiarami hydrometrycznymi IMGW-PIB



Podobne wyniki uzyskano przy ocenie zrzutów wód kopalnianych z odkrywki „Lub-
stów” do Noteci [9]. Przyjêto wówczas, ¿e mo¿liwa jest redukcja iloœci zrzutów œrednich
wyznaczonych przez kopalniê wspó³czynnikiem koryguj¹cym o wartoœci 0,9. Podobn¹ za-
sadê przyjêto, oceniaj¹c wielkoœæi zasilania górnej Noteci wodami z odwodnienia Od-
krywki „Tomis³awice” w ujêciu wartoœci œrednich.

5. Przep³ywy charakterystyczne rzek –
odbiorników wód kopalnianych
z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”

Zasoby wodne cieków w rejonie jeziora Gop³o, a wiêc w okolicach odkrywki „To-
mis³awice” nale¿¹ do najni¿szych w Polsce. Szczególnie niskimi wartoœciami odp³ywów
jednostkowych charakteryzuj¹ siê zlewnie mniejszych cieków. Wskaza³y na to miêdzy in-
nymi badania prowadzone w koñcu lat 70. ubieg³ego wieku [7] na Dop³ywie z Piotrkowa
Kujawskiego, którego zlewnia le¿y na pó³noc od odkrywki „Tomis³awice”. Wyznaczony
wówczas œredni roczny odp³yw jednostkowy (z wielolecia 1951–1970) tylko nieznacznie
przekroczy³ wartoœæ 2 l/(s·km2) i by³ mniejszy od wielkoœci odp³ywu z obszaru zlewni gór-
nej Noteci (2,6–2,9 l/(s·km2)).

Pierwszym odbiornikiem wód kopalnianych z odkrywki „Tomis³awice” jest prawo-
stronny dop³yw Noteci – rzeka Pichna, któr¹ ze wzglêdu na powierzchniê zlewni (64 km2)
zaliczyæ mo¿na do mniejszych cieków. Wykorzystuj¹c wyniki pomiarów hydrometrycz-
nych IMGW-PIB prowadzonych na jej odcinku ujœciowym (profil Zaborowo) oraz dane ze
zlewni porównawczej (Noteæ do profilu £ysek), oceniono, ¿e œredni roczny odp³yw jed-
nostkowy z ca³ej zlewni (w okresie 1986–2005) wyniós³ 1,7 l/(s·km2) (w zlewni porów-
nawczej 2,4 l/(s·km2)) a przep³yw œredni 0,11 m3/s.

W okresie poprzedzaj¹cym odwodnienie odkrywki „Tomis³awice” rzeka Pichna cha-
rakteryzowa³a siê znaczn¹ amplitud¹ przep³ywów ekstremalnych. W odniesieniu do warto-
œci maksymalnych przep³ywów na szczególn¹ uwagê zas³uguje wielkoœæ przep³ywu zmie-
rzona 15 lipca 1980 roku w okresie przechodzenia fali powodziowej po intensywnych
opadach atmosferycznych. Zmierzona wówczas wielkoœæ przep³ywu Pichny na jej odcinku
ujœciowym wynios³a 4,24 m3/s (67 l/(s·km2)), co by³o wartoœci¹ wy¿sz¹ od obliczonego
maksymalnego przep³ywu prawdopodobnego o p = 1% (wyst¹pienie raz na sto lat).

Z kolei w okresie susz letnich w latach 1992 oraz 2003 stwierdzono ca³kowite wy-
schniêcie Pichny na odcinku ujœciowym, a latem 2008 roku w czasie kontroli hydrome-
trycznej w korycie rzeki znajdowa³y siê jedynie œlady wody (bez przep³ywu).

Dla prowadzonej obecnie oceny wp³ywu zrzutów z odkrywki „Tomis³awice” kluczo-
we s¹ wielkoœci przep³ywów rejestrowane na Noteci na stacji wodowskazowej IMGW-PIB
Noæ Kalina. Interpretacja danych jest i bêdzie w przysz³oœci komplikowana wieloletnim
ju¿ wp³ywem czynników antropogenicznych, który charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoœci¹.

Pierwszym czynnikiem zmieniaj¹cym quasi-naturalne warunki odp³ywu Noteci by³o
wybudowanie w 1985 roku na kanale Warta – Gop³o jazu w Gawronach. Jaz ten, znajduj¹cy
siê na 24,1 kilometrze kana³u, przeznaczony jest do regulowania poziomu piêtrzenia na
szczytowym stanowisku kana³u Warta – Gop³o oraz do odprowadzania poprzez jezioro
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Mielno wód powodziowych do Noteci (woda ta mieœci siê w przep³ywie w profilu Noæ Ka-
lina). Iloœæ wód odprowadzanych do Noteci poprzez jaz w Gawronach jest zmienna zarów-
no w miesi¹cach, jak i latach [10]. W okresie 1991–2000 œrednia roczna iloœæ zrzucanej do
Noteci wody wynosi³a 0,35 m3/s i waha³a siê od 0,24 m3/s (1991 rok) do 0,62 m3/s
(1998 rok). Najwiêkszy œredni zrzut miesiêczny w tym okresie (w marcu 1998 roku) wyno-
si³ 1,9 m3/s. Drugim czynnikiem antropogenicznym, który spowodowa³ zmiany naturalnych
warunków odp³ywu rejestrowanych w profilu Noæ Kalina, by³y wspomniane na wstêpie
zrzuty wód kopalnianych do Noteci z odwodnienia odkrywki „Lubstów” zwiêkszaj¹ce
przep³yw rzeczny [9]. Czynnikiem mog¹cym zmniejszyæ przep³ywy Noteci jest lej depre-
syjny powsta³y w wyniku odwadniania odkrywki „Lubstów”. Wed³ug obliczeñ Poltegor-
-Projekt z Wroc³awia udzia³ Noteci w wielkoœci zasilania systemu drena¿owego odkrywki
nie powinien w trakcie jej eksploatacji przekroczyæ 20% œredniego rocznego przep³ywu.
Nie stanowi³o to jednak zagro¿enia dla przep³ywów w rzece, poniewa¿, jak przedstawiono
wy¿ej, do Noteci do 2009 roku zrzucane by³y wody z odwodnienia odkrywki.

Po zakoñczeniu eksploatacji wêgla nale¿a³o siê liczyæ z ubytkiem wody z koryta rzeki
w kierunku zalewanego wyrobiska koñcowego odkrywki „Lubstów” i wype³nianego leja
depresyjnego. Potwierdzaj¹ to prowadzone obecnie przez Oddzia³ IMGW-PIB w Poznaniu
prace pomiarowe zwi¹zane z bilansem wodnym powstaj¹cego zbiornika w odkrywce
„Lubstów”.

Przep³ywy charakterystyczne Noteci w profilu Noæ Kalina w okresie wielolecia
1986–2005 przedstawiono na rysunku 3 oraz w tabeli 2.
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Rys. 3. Charakterystyczne miesiêczne przep³ywy wody Noteci w profilu Noæ Kalina
w okresie 1986–2005



Œredni roczny przep³yw (SSQ) wyniós³ 1,37 m3/s, co odpowiada odp³ywowi jednost-
kowemu 3,1 l/(s·km2). W analizowanym wieloleciu œrednie roczne przep³ywy waha³y siê
od 0,42 m3/s (0,95 l/(s·km2)) w roku 1990 do 2,92 m3/s (6,6 l/(s·km2)) w roku 1988.
W ujêciu miesiêcznym najwy¿sze œrednie przep³ywy przypad³y na marzec (2,63 m3/s), naj-
ni¿sze natomiast na sierpieñ (0,48 m3/s). Odp³yw w pó³roczu zimowym stanowi³ 73%
odp³ywu ca³orocznego.

Najwy¿szy przep³yw (WWQ) Noteci w Noæ Kalinie w okresie 1986–2005 wyniós³
8,44 m3/s, natomiast najni¿szy (NNQ) mia³ wielkoœæ 0,05 m3/s. Z kolei wartoœæ œredniego
niskiego przep³ywu (SNQ) to 0,30 m3/s.

W uzupe³nieniu przedstawionych charakterystyk Noteci w profilu Noæ Kalina i w na-
wi¹zaniu do danych o przep³ywach maksymalnych Pichny nale¿y wskazaæ, ¿e w okresie
letniej powodzi 1980 roku wielkoœæ przep³ywu maksymalnego wynios³a 16,7 m3/s i by³ to
najwy¿szy przep³yw maksymalny Noteci w Noæ Kalinie w okresie 60-letnim (1951–2010).

6. Zrzuty chwilowe z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”
a przep³ywy wody w rzekach

Porównanie wielkoœci zrzutów okreœlonych bezpoœrednio pomiarami hydrometrycz-
nymi ze zmierzonymi przep³ywami rzeki, w których mieszcz¹ siê wody kopalniane, jest
najprostszym sposobem oceny udzia³u wód kopalnianych w odp³ywie rzecznym. Unika siê
w tym przypadku ewentualnej weryfikacji danych dotycz¹cych zrzutów œrednich wyzna-
czonych przez s³u¿by kopalni. Z drugiej natomiast strony reprezentatywnoœæ wyników za-
le¿y od liczby pomiarów i ich rozk³adu w ci¹gu roku. Znaczenie ma równie¿ czas dobiegu
wody w korytach cieków miêdzy poszczególnymi profilami pomiarowymi.

W tabeli 3 zestawiono wyniki 12 serii pomiarów z okresu paŸdziernik 2009 roku –
kwiecieñ 2011 roku przedstawiaj¹cym wielkoœci zrzutów oraz przep³ywy Pichny i Noteci
jak równie¿ okreœlony udzia³ zrzutów z przep³ywie.
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TABELA 2

Charakterystyczne pó³roczne i roczne przep³ywy wody Noteci w profilu Noæ Kalina
w okresie 1986–2005

Charakterystyka
przep³ywu Oznaczenie

Pó³rocza Rok

XI–IV V–X XI–X

Maksymalny WWQ 8,44 3,88 8,44

Œredni wysoki SWQ 4,78 1,97 4,78

Œredni SSQ 1,99 0,75 1,37

Œredni niski SNQ 0,77 0,36 0,30

Minimalny NNQ 0,10 0,05 0,05



W przypadku Pichny uœredniony udzia³ zrzutów wód z odwodnienia odkrywki „To-
mis³awice” wyniós³ 59% jej przep³ywu. Zmiennoœæ udzia³u zrzutów w przep³ywie zamy-
ka³a siê w granicach od 40% do 90%.

Z kolei uœredniony udzia³ wód kopalnianych w przep³ywie Noteci w profilu Noæ Ka-
lina wyniós³ 14% przy zmiennoœci od 5% (w koñcu maja 2010 roku – w trakcie wystêpo-
wania bardzo wysokich przep³ywów) do 48% w po³owie paŸdziernika 2009 roku.

W tym ostatnim przypadku nawet niezbyt wysokie iloœci zrzutów (0,38 m3/s) stano-
wi³y wiêc prawie po³owê przep³ywu rzeki w profilu zamykaj¹cym ponad 400-kilometrowy
obszar jej zlewni.
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TABELA 3

Porównanie wielkoœci chwilowych zrzutów wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki
„Tomis³awice” z przep³ywem Pichny i Noteci wed³ug pomiarów hydrometrycznych

Lp. Data

Zrzut wg
pomiarów
hydrome-
trycznych

Przep³yw Porównanie

Pichny
przed

ujœciem
do Noteci
w profilu
Zaborowo

Noteci
w profilu

Noæ Kalina
Q

Q

zT

PZ

�100
Q

Q

zT

NNK

�100

QzT QPZ QNNK

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [%] [%]

1 15.10.2009 0,38 0,50 0,79 76

2 06.11.2009 0,33 0,42 0,79 79 48

3 03.03.2010 0,37 0,62 1,86 60 42

4 22.04.2010 0,17 0,41 2,06 41 20

5 27.05.2010 0,40 0,98 8,68 41 8

6 30.06.2010 0,37 0,41 2,07 90 51

7 10.08.2010 0,47 0,91 1,99 52 82

8 07.09.2010 0,42 0,71 1,61 59 42

9 06.10.2010 0,38 0,52 1,36 73 62

10 18.11.2010 0,51 1,28 4,08 40 81

11 02.02.2011 0,48 0,95 6,30 51 28

12 15.04.2011 0,60 0,70 2,77 86 22

Œrednie 0,41 0,70 2,86 59 14



7. Zrzuty wód kopalnianych
z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”
a przep³ywy charakterystyczne

Porównanie wielkoœci zrzutów, w ujêciu wartoœci œrednich, z przep³ywami charakte-
rystycznymi wykonano, przyjmuj¹c okreœlony przez KWB „Konin” wydatek systemu od-
wodnienia odkrywki „Tomis³awice” i stosuj¹c wspó³czynnik koryguj¹cy 0,9.

Od samego pocz¹tku odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” iloœæ zrzucanych wód
znacznie przekroczy³a wielkoœæ œredniego rocznego przep³ywu Pichny z wielolecia. Naj-
mniejsza ró¿nica wyst¹pi³a w maju 2009 roku, kiedy to œredni miesiêczny zrzut by³ tylko
o ponad 100% wiêkszy od wartoœci œredniego odp³ywu. Najwiêksza ró¿nica, w analizowa-
nym okresie przypad³a na marzec, kiedy zrzut œredni odpowiada³ prawie 630% wielkoœci
odp³ywu œredniorocznego z wielolecia. Liczby te wskazuj¹ jednoznacznie na skalê zmian,
jaka obecnie wystêpuje w zasobnoœci wodnej Pichny.

Szerzej porównaæ wielkoœci zrzutów z przep³ywami charakterystycznymi mo¿na
w odniesieniu do profilu Noæ Kalina na Noteci, okreœlaj¹c równie¿ udzia³ zrzutów
w przep³ywie rzeki.

Wielkoœci œrednich miesiêcznych zrzutów wód z odwodnienia odkrywki „Tomis³awi-
ce” w okresie od stycznia 2009 roku do kwietnia 2011 roku tylko w czterech miesi¹cach
by³y mniejsze lub co najwy¿ej równe wartoœci œredniego niskiego przep³ywu (SNQ) z wie-
lolecia Noteci w profilu Noæ Kalina. W pozosta³ych miesi¹cach by³y wy¿sze i maksymal-
nie w marcu 2011 roku stanowi³y 257% wartoœci SNQ. W porównaniu ze œredniorocznym
odp³ywem z wielolecia zrzuty œrednie miesiêczne stanowi³y od 17% do 56% wartoœci tej
charakterystyki hydrologicznej.

Bior¹c pod uwagê dane za dwa lata hydrologiczne 2009–2010, okreœliæ mo¿na fak-
tyczny udzia³ zrzutów w przep³ywie Noteci. Zwróciæ przy tym nale¿y uwagê na ró¿n¹ za-
sobnoœæ wodn¹ lat. W roku 2009 przep³yw œredni by³ o 52% mniejszy od wieloletniego,
natomiast rok 2010 charakteryzowa³ siê przep³ywem o 51% wy¿szym od wieloletniego
w okresie 1986–2005. St¹d te¿ nawet ni¿sze zrzuty w roku 2009 wp³ynê³y bardziej
znacz¹co na przep³yw Noteci ni¿ wiêksze w roku 2010 o wy¿szej zasobnoœci wodnej.

W ca³ym roku hydrologicznym 2009 zrzuty z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”
stanowi³y 44% przep³ywu Noteci w Noæ Kalinie. W pó³roczu zimowym (zrzut tylko przez
cztery miesi¹ce) wody kopalniane stanowi³y 31% odp³ywu, a w letnim ju¿ 61% przep³y-
wu. W roku 2010 udzia³ zrzutów w przep³ywie by³ znacznie mniejszy i wyniós³ w pó³ro-
czu zimowym 26%, a w letnim tylko 18%. W ca³ym roku hydrologicznym 2010 wody
z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” stanowi³y 21% przep³ywu Noteci w Noæ Kalinie.

W ujêciu miesiêcznym (rys. 4) wody z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” stano-
wi³y od 8–9% przep³ywu w maju i czerwcu 2010 roku (wezbranie) do 74% w paŸdzierni-
ku 2010 roku. We wrzeœniu tego roku wed³ug obliczeñ zrzut by³ wy¿szy od przep³ywu No-
teci. Jednak na wynik taki wp³ynê³a z jednej strony dok³adnoœæ metody okreœlenia
wielkoœci zrzutów i przep³ywów Noteci, z drugiej natomiast – nie jest wykluczony wp³yw
innych czynników antropogenicznych zmniejszaj¹cych iloœæ wody w korycie Noteci po-
wy¿ej profilu Noæ Kalina.
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8. Zrzuty wody do Noteci z kana³u Warta–Gop³o
a zrzuty z odkrywki „Tomis³awice”

Jak stwierdzono ju¿ wczeœniej, na kszta³towanie wielkoœci przep³ywów Noteci w pro-
filu Noæ Kalina i nastêpnie na poziom wody oraz objêtoœæ jeziora Gop³o od roku 1985
znacz¹cy wp³yw wywieraj¹ zrzuty z kana³u Warta – Gop³o, które odbywaj¹ siê przez jaz
w Gawronach. Uwzglêdnianie iloœci zrzutów z kana³u Warta – Gop³o jest bezwzglêdnie
konieczne przy bilansowaniu przep³ywów Noteci (zrzuty te s¹ spoza obszaru zlewni) i za-
sobów wodnych jeziora Gop³o, jak równie¿ przy ocenie wp³ywu odwodnienia odkrywki
„Tomis³awice” na warunki hydrologiczne. Nie mo¿na bowiem zapominaæ, ¿e nie tylko
zrzuty wód kopalnianych s¹ obecnie czynnikiem antropogenicznym wp³ywaj¹cym na
wzrost przep³ywów Noteci.

W tabeli 4 zestawiono dane dotycz¹ce wielkoœci zrzutów wody z kana³u Warta –
Gop³o poprzez jaz w Gawronach w okresie obejmuj¹cym dotychczasowy (do kwietnia
2011 roku) wp³yw odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”. Wartoœci te obliczono na
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Rys. 4. Œrednie miesiêczne zrzuty wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” do
Noteci, jej przep³ywy w profilu Noæ Kalina oraz udzia³ zrzutów w przep³ywie w latach 2009–2010



podstawie szczegó³owych danych uzyskanych z Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej (RZGW) w Poznaniu. W 2009 roku nie mia³y miejsca zrzuty poprzez jaz w Gawro-
nach. Inaczej by³o ju¿ w roku 2010 i w pó³roczu zimowym 2011 roku, kiedy to nadmiar
wody z kana³u Warta–Gop³o kierowany by³ do Noteci i dalej do jeziora Gop³o.

W roku 2010 zrzuty przez jaz w Gawronach mia³y miejsce przez 65 dni (18% dni
w roku), a maksymalna dobowa ich wielkoœæ 3,8 m3/s, wyst¹pi³a na pocz¹tku drugiej de-
kady czerwca. Zrzut œredni w ca³ym roku wyniós³ 0,34 m3/s co stanowi³o 16% œredniego
rocznego przep³ywu Noteci w profilu Noæ Kalina. Zrzut ten by³ tylko o 21% mniejszy od
œredniego rocznego zrzutu wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki „Tomis³awice”.
Najwy¿szy œredni miesiêczny zrzut przez jaz w Gawronach, który wyniós³ w czerwcu
1,22 m3/s, stanowi³ 27% przep³ywu Noteci w profilu Noæ Kalina i by³ jednoczeœnie
o 205% wy¿szy od zrzutu wód z odkrywki „Tomis³awice” (0,40 m3/s).

Œredni zrzut przez jaz w Gawronach w ca³ym pó³roczu zimowym 2011 roku wyniós³
z kolei 0,18 m3/s, co odpowiada³o 32% iloœci wody odprowadzanej z odwodnienia od-
krywki „Tomis³awice”. W okresie wezbrania w listopadzie zrzut z kana³u Warta – Gop³o
wynosz¹c 0,70 m3/s by³ o ponad 40% wy¿szy od zrzutu wód kopalnianych (0,54 m3/s).

9. Zakoñczenie

Rozpoczête w styczniu 2009 roku odwodnienie odkrywki „Tomis³awice” jest kolej-
nym czynnikiem antropogenicznym, który zmienia dotychczasowy, i tak zmienny w czasie
i wielkoœci oddzia³ywania, wp³yw antropopresji na stosunki wodne w zlewni górnej Noteci
powy¿ej jeziora Gop³o.

Po zakoñczeniu odprowadzania wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki „Lub-
stów” na zasoby wodne Noteci wp³ywa w dalszym ci¹gu istniej¹cy lej depresyjny wraz
z drenuj¹cym wody zalewanym wyrobiskiem koñcowym tej odkrywki. Do Noteci odpro-
wadzane s¹ okresowo wody z kana³u Warta – Gop³o poprzez jaz w Gawronach. Mamy tu
do czynienia z zasilaniem Noteci, przede wszystkim w czasie wezbrañ, wod¹ spoza obsza-
ru jej zlewni.
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TABELA 4

Œrednie miesiêczne, pó³roczne i roczne zrzuty wód z kana³u Warta – Gop³o poprzez jaz
Gawrony w kierunku Noteci w latach 2009–2011 (do kwietnia) [m3/s]

Rok
Miesi¹ce Pó³rocza Rok

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI–IV V–X XI–X

2009 – – – – – – – – – – – – – – –

2010 – 0,65 – – 0,73 0,35 0,85 1,22 – 0,21 – – 0,29 0,38 0,34

2011 0,70 – 0,40 – – – – – – – – – 0,18 – –

– brak zrzutu
�ród³o: dane RZGW w Poznaniu



Kolejne zmiany w wielkoœci przep³ywów Noteci spowodowane bêd¹ odprowadza-
niem wód z odwodnienia wschodniej czêœci odkrywki „Tomis³awice” poprzez Dop³yw
z Zielonki (powy¿ej Sompolna i stacji wodowskazowej IMGW-PIB w £ysku). Przewidy-
wane jest równie¿ zasilanie wodami z Noteci, po przyjêciu powy¿szych zrzutów, wspo-
mnianego zalewanego zbiornika w wyrobisku koñcowym odkrywki „Lubstów”.

Rozwijaæ siê bêdzie równie¿ lej depresyjny wokó³ odkrywki „Tomis³awice”, którego
wp³yw zaznaczyæ siê mo¿e zmniejszeniem zasobów wód powierzchniowych w zlewni
Noteci.

Mówi¹c o zrzutach wód z odwodnienia odkrywki, trzeba mieæ na uwadze fakt, ¿e
wielkoœæ zrzutów nie jest równoznaczna z iloœci¹ wody zwiêkszaj¹c¹ odp³yw rzeczny.
Z naturalnego zasilania wód powierzchniowych wy³¹czone bêd¹ obszary zajête przez od-
krywkê. Rozwijaj¹cy siê lej depresyjny spowoduje, ¿e w jego obrêbie nast¹pi zmniejszenie
lub nawet ca³kowity zanik odp³ywu rzecznego, a wody zamiast zasilaæ bezpoœrednio sieæ
hydrograficzn¹, znajd¹ siê w niej po przemieszczeniu obszarowym poprzez system odwod-
nienia odkrywki jako zrzuty wód kopalnianych. Mo¿emy mieæ równie¿ do czynienia z in-
filtracj¹ wód kopalnianych z koryt ich odbiorników na odcinkach, które nie s¹ uszczelnio-
ne, a przebiegaj¹ przez lej depresyjny. Wszystkie te czynniki bêd¹ dodatkowo zmienne
w czasie, co wynikaæ bêdzie z przebiegu inwestycji górniczej.

W celu zobrazowania omawianego zagadnienia warto przytoczyæ wyniki badañ pro-
wadzonych przez IMGW-PIB na obszarze objêtym wp³ywem inwestycji górniczo-energe-
tycznej w rejonie Be³chatowa. Ograniczaj¹c siê do roku 2010 i wp³ywu wy³¹cznie odwod-
nienia KWB „Be³chatów”, stwierdzono [11], ¿e ca³kowita iloœæ zrzutów wód kopalnianych
w kierunku Widawki wynios³a 7,86 m3/s. Z kolei w wyniku rozwoju leja depresyjnego na-
turalny odp³yw Widawki zmniejszy³ siê o 5,15 m3/s. St¹d te¿ teoretyczna „nadwy¿ka” wo-
dy w odcinku ujœciowym wynios³a tylko 2,71 m3/s, tj. 34% wielkoœci zrzutów. Wartoœæ tej
„nadwy¿ki” wynika ze sczerpywania zasobów statycznych wód podziemnych, które w wa-
runkach normalnych nie zasilaj¹ cieków powierzchniowych oraz dop³ywu do systemu od-
wodnienia wód z obszarów objêtych lejem depresyjnym spoza zlewni Widawki. Dodaæ
przy tym nale¿y, ¿e wspomniana „nadwy¿ka” wody zosta³a wykorzystana do celów tech-
nologicznych przez Elektrowniê „Be³chatów”.

W zwi¹zku z coraz bardziej skomplikowan¹ sytuacj¹ w kszta³towaniu siê stosunków
wodnych górnej Noteci kontrola iloœci zrzutów wód kopalnianych z odwodnienia odkryw-
ki „Tomis³awice” powinna nale¿eæ i nale¿y do jednych z g³ównych zadañ monitoringu œro-
dowiska wodnego prowadzonej na potrzeby KWB „Konin” przez Oddzia³ IMGW-PIB
w Poznaniu we wspó³pracy ze spó³k¹ Poltegor-Projekt z Wroc³awia. Iloœæ wód kopalnia-
nych jest jednym z elementów, którego znajomoœæ jest istotna dla oceny zasobów wod-
nych Noteci i jeziora Gop³o oraz okreœlenia wp³ywu dzia³alnoœci górniczej na stosunki
wodne.
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