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Mapa z lokalizacją JCWPd

Położenie geograficzne
Prowincja: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84)
Podprowincja: Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie (843)
Makroregion:
Mezoregiony:
Nizina Północnopodlaska (843.3)
Równina Bielska (843.37)
Położenie hydrologicznei i hydrogeologiczne
Wisły
Środkowej Wisły
RZGW Warszawa
Pulwa
(IV)
Z-14 Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą
IX- lubelsko-podlaski

(Paczyński, 1995)

Zagospodarowanie terenu
(źródło: warstwa Corin Land Cover)
% obszarów antropogenicznych
% obszarów rolnych
% obszarów leśnych i zielonych
% obszarów podmokłych
% obszarów wodnych

1,19
45,33
53,48
0,00
0,00

Poziom międzymorenowy
Q2 (nieciągły)

Piętro
paleogeńskoneogeńskie
(Pg-Ng)

Poziom przyspągowy Q3
(nieciągły- wystepuje w zagłębieniach
podłoża przedplejstoceńskiego)

Piętro czwartorzędu

Poziom
Przypowierzchniowy Q1

HYDROGEOLOGIA
Liczba pięter wodonośnych
2
Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia
Litologia
Charakterystyka wodonośca
czwartorzęd
piaski, żwiry
porowy
(holocen, plejstocen)
Charakter zwierciadła
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
wody
od – do [m]
swobodne
0-21
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
miąższość
od –do

wsp. filtracji
od -do

przewodność

odsączalność/
zasobność
sprężysta średnia

[m]
[m/h]
[m2/h]
<30
Stratygrafia
Litologia
Charakterystyka wodonośca
czwartorzęd
piaski, żwiry,
porowy
(plejstocen)
piaski+otoczaki
Charakter zwierciadła
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
wody
od – do [m]
napięte
20.4-78.5
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
miąższość
wsp. filtracji
przewodność
odsączalność/
od –do
od -do
zasobność
sprężysta
średnia
[m]
[m/h]
[m2/h]
<42
0.17-0.63
2.1-23.5
Stratygrafia
Litologia
Charakterystyka wodonośca
czwartorzęd
piaski, piaski+żwiry
porowy
(plejstocen)
Charakter zwierciadła
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
wody
od – do [m]
napięte
75-105
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
miąższość
od –do

wsp. filtracji
od -do

przewodność

odsączalność/
zasobność
sprężysta średnia

[m]
[m/h]
[m2/h]
<41
0.5-0.94
Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych)
Typy naturalne:
HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe)
Stratygrafia
Litologia
Charakterystyka wodonośca
neogen (miocen)
piaski, mułki
porowy
paleogen (oligocen,
piaszczyste, mułki,
eocen)
piaski+węgiel brunatny
Charakter zwierciadła
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
wody
od – do [m]
napięte
95-135

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
miąższość
od –do

wsp. filtracji
od -do

przewodność

odsączalność/
zasobność
sprężysta
średnia

[m]
[m/h]
[m2/h]
Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych)
Typy naturalne:
HCO3-Ca-Mg (wody wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe)
Zagrożenie suszą
Liczba niżówek (susz hydrologicznych)
(źródło: IMGW)
w latach 1951-2000:
8-15
Zagrożenie podtopieniami
(źródło: Mapa obszarów
brak
zagrożonych podtopieniami,
2007)
Schemat krążenia wód

Struktura JCWPd 57 jest złożona z czterech poziomów wodonośnych rozdzielonych
utworami trudnoprzepuszczalnymi. Każdy z tych poziomów charakteryzuje się nieco innym
układem stref zasilania i drenażu. Ze względu na bardzo mały stopień rozpoznania
hydrogeologicznego obszaru przedstawiony poniżej schemat systemu krążenia wód podziemnych
ma charakter ideowy i powinien być zweryfikowany na podstawie dalszych badań.
Poziom przypowierzchniowy Q1 jest tylko strefowo izolowany od powierzchni terenu, co
umożliwia jego infiltracyjne zasilanie. Strefy zasilania są związane z lokalnymi działami wód
powierzchniowych, natomiast wody podziemne są drenowane przez rzeki. System krążenia wód
poziomu przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny.
Poziomy wodonośne Q2 i Q3 są izolowane od powierzchni terenu, zatem ich zasilanie
głównie zachodzi na drodze przesączania się wód przez utwory trudnoprzepuszczalne. Strefy
zasilania tych poziomów generalnie znajdują się na granicy jednostki wyznaczonej przez działy
wód powierzchniowych IV rzędu pomiędzy zlewnią rzeki Pulwa, a zlewnią rzeki Nurzec (na
północy), rzeki Moszczona (na zachodzie) oraz rzeki Mętnej i Dopływu spod Niemirowa (na
południu). Jedynie w południowej części JCWPd 57 strefa zasilania poziomów Q2 i Q3 biegnie
nieco bardziej na północ niż granica jednostki. Wody podziemne poziomów Q2 i Q3 są przede
wszystkim drenowane przez cieki powierzchniowe – rzekę Pulwę i jej główne dopływy. W części
południowej jednostki natomiast są one drenowane bezpośrednio przez Bug. Lokalnie w strefie
wododziałowej istnieje możliwość ascenzyjnego przesączania się wód z poziomu Q2 do Q1.
Lokalnie też może zachodzić descenzyjny przepływ wód z poziomu Q1 do Q2.
Poziom wodonośny Pg–Ng na badanym terenie pod względem hydrogeologicznym jest
nierozpoznany. Z tego względu wyznaczenie stref zasilania, drenażu i kierunków przepływu
wymaga dalszych badań. Lokalnie piaski poziomu czwartorzędowego Q3 są w bezpośrednim
kontakcie z osadami paleogenu i neogenu, tworząc wspólny poziom wodonośny.

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych
Udział zasilania podziemnego w odpływie
42%
całkowitym rzek w obrębie JCWPd
Ekosystemy lądowe zależne od wód
podziemnych
Mokradła (13% powierzchni obszarów chronionych)
(źródło: warstwa GIS)
Ocena stanu JCWPd , w zależności od
oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy
dobry DW (dostateczna wiarygodność)
lądowe zależne od wód podziemnych, 2012 r.
Obszary chronione w granicach JCWPd
Rezerwaty:
Witanowszczyzna
Antropopresja
Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane
z poborem wód podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.
(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Aktualizacja
warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy
hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika głównego
użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW) i pierwszego
poziomu wodonośnego (PPW)", 2012.)

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobów

Nie występują

Brak
Brak

Pobór wód [tys m3 rok] – pobór rejestrowany-2011 r.
dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu
42,91
i inne
z odwodnienia kopalnianego
Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m3/d]
zasoby
9980
% wykorzystania zasobów
1,2
Obszarowe źródła zanieczyszczeń
Obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego
Brak
(źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary
Szczególnie Narażone))
Obszary zurbanizowane
Miasta o liczbie mieszkańców
od 10 tys. do 50 tys.
Miasta o liczbie mieszkańców
od 50 tys. do 200 tys.
Miasta o liczbie mieszkańców
powyżej 200 tys.
Charakterystyka stanu JCWPd, 2012 r.
Stan ilościowy
dobry
Stan chemiczny
dobry
Ogólna ocena stanu JCWPd
dobry
Ocena ryzyka niespełnienia celów
niezagrożona
środowiskowych
Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych

-

