Numer JCWPd: 80
Identyfikator UE:
Województwo
dolnośląskie

wielkopolskie

Współrzędne
geograficzne

Powierzchnia JCWPd [km2]: 1723.5
PLGW600080
Położenie administracyjne
Powiat
Gminy
milicki
Cieszków, Krośnice, Milicz (miasto),
Milicz (obszar wiejski)
oleśnicki
Międzybórz (miasto), Międzybórz (obszar wiejski),
Syców (miasto), Syców (obszar wiejski),
Twardogóra (miasto), Twardogóra (obszar wiejski),
Dobroszyce (gm. wiejska)
krotoszyński
Krotoszyn (miasto), Krotoszyn (obszar wiejski),
Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny (obszar wiejski)
ostrowski
Odolanów (miasto), Odolanów (obszar wiejski),
Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski (cz. 1),
Ostrów Wielkopolski (cz. 2), Przygodzice,
Raszków (obszar wiejski), Sośnie
ostrzeszowski
Kobyla Góra, Mikstat (miasto),
Mikstat (obszar wiejski), Ostrzeszów (miasto),
Ostrzeszów (obszar wiejski)
Kępiński
Perzów
17°12’59.0675" - 17°59’13.4878"
51°14’54.0022" - 51°46’01.4986"
Mapa z lokalizacją JCWPd

Region fizycznogeograficzny
(Kondracki, 2009)

Położenie geograficzne
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)
Makroregion:
Mezoregiony:
Nizina Południowowielkopolska
Wysoczyzna Kaliska (318.12)
(318.1-2)
Kotlina Grabowska (318.21)

Makroregion:
Obniżenie Milicko-Głogowskie
(318.3)
Makroregion:
Wał Trzebnicki (318.4)
Dorzecze
Region wodny
RZGW
Główna zlewnia
w obrębie JCWPd
(rząd zlewni)
Obszar bilansowy
Region
hydrogeologiczny
(Paczyński, 1995)

Mezoregiony:
Kotlina Żmigrodzka (318.33)
Kotlina Milicka (318.34)
Mezoregiony:
Wzgórza Twardogórskie (318.45)
Wzgórza Ostrzeszowskie (318.46)
Położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Odry
Środkowej Odry
RZGW Wrocław
Barycz
(II)
W-II Barycz
VI-wielkopolski

Zagospodarowanie terenu
(źródło: warstwa Corin Land Cover)
% obszarów antropogenicznych
4,04
% obszarów rolnych
54,99
% obszarów leśnych i zielonych
37,89
% obszarów podmokłych
0,09
% obszarów wodnych
2,99
HYDROGEOLOGIA
Liczba pięter wodonośnych
2
Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia
Litologia
Charakterystyka wodonośca
czwartorzęd
piaski, żwiry
porowy
Charakter
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
zwierciadła wody
od – do [m]
swobodne, napięte
0-68
(w dolinach
kopalnych)

Piętro
czwartorzędowe

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej

miąższość
od –do
[m]

wsp. filtracji
od -do

przewodność

[m/h]

[m /h]

2

odsączalność/
zasobność
sprężysta średnia

0.5-80
0.03-3.4
0.42-50
Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych)
Typy naturalne:
HCO 3 -Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe),
HCO 3 -Ca-Na (wody wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe),
HCO 3 -SO 4 -Ca (wody wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowe)

Piętro
neogeńskie

Stratygrafia
neogen (miocen)
Charakter
zwierciadła wody
napięte

Litologia
Charakterystyka wodonośca
piaski
porowy
Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu;
od – do [m]
60-166

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej
miąższość
od –do

wsp. filtracji
od -do

przewodność

[m]

[m/h]

[m /h]

2

odsączalność/
zasobność
sprężysta średnia

3-25
0.02-0.5
0.08-1.96
Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych)
Typy naturalne:
HCO 3 -Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe)
Zagrożenie suszą
Liczba niżówek (susz hydrologicznych)
(źródło: IMGW)
w latach 1951-2000:
<7 – w części centralnej i północnej
8-15 – niewielki obszar przy granicy północnej i w części
południowej
Zagrożenie podtopieniami
(źródło: Mapa obszarów zagrożonych
podtopieniami, 2007)

Schemat krążenia wód

System krążenia wód podziemnych na terenie jednostki ze względu na budowę geologiczną,
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i jej wielkość jest stosunkowo mało złożony i ma
charakter lokalny.
Zasilanie wód podziemnych piętra czwartorzędowego zachodzi głównie na drodze bezpośredniej
infiltracji opadów do warstwy wodonośnej - dolina Baryczy, bądź poprzez nadkład utworów słabo
przepuszczalnych - obszar wysoczyznowy.
Układ hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego wskazuje na drenujący charakter
rzeki Baryczy. natomiast na obszarze wysoczyznowym układ hydrodynamiczny jest wyraźnie
zróżnicowany. Wynika to z faktu występowania wododziałów III rzędu miedzy dopływami
Baryczy.
Zasilanie zbiornika trzeciorzędowego odbywa się na drodze przesączania z nadległych poziomów
czwartorzędowych, w mniejszym stopniu bezpośredniej infiltracji opadów w rejonach położonych
w obrębie wysoczyzny morenowej. Poziom ten charakteryzuje się zmienna i zróżnicowaną
odnawialnością. Wynika to z niejednorodności warunków zasilania i odpływu wód, które są
pochodna głębokości występowania poziomu wodonośnego, jego parametrów filtracyjnych,
stopnia izolacji.

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych
Udział zasilania podziemnego w odpływie
52%
całkowitym rzek w obrębie JCWPd
Ekosystemy lądowe zależne od wód
podziemnych
Mokradła (29% 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:
Torfowisko koło Grabowna
Stawy Milickie
Wzgórze Joanny
Gola
Wydymacz
Buczyna Helenopol
Miejski Bór
Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich
Dąbrowa Smoszew
Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:
PLH300002
PLH020041
PLH020101

Dąbrowy Krotoszyńskie
Ostoja nad Baryczą
Leśne Stawki koło Goszcza

Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków:
PLB020001
PLB300007

Dolina Baryczy
Dąbrowy Krotoszyńskie

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.)

Nie występują

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód
Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobów
Brak
Pobór wód [tys m3 rok] – pobór rejestrowany -2011 r.
dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i
6 660,92
inne
z odwodnienia kopalnianego
Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m3/d]
zasoby

122068

% wykorzystania zasobów
15
Obszarowe źródła zanieczyszczeń
Obszary szczególnie narażone na
OSN w zlewni rzeki Orla (rozp.nr 4/2012 dyr. RZGW
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
z 5.07.12)
rolniczego
OSN w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch (rozp.nr
4/2012 dyr. RZGW z 5.07.12)
(źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary
Szczególnie Narażone))
OSN w zlewni rzek Giszka, Lipówka, Ołobok i Trzemna
(Ciemna) (rozp. dyr. RZGW z 12.07.12)
Obszary zurbanizowane
Miasta o liczbie
Syców,
mieszkańców od 10 tys. do
Milicz,Ostrzeszów
50 tys.
Miasta o liczbie
mieszkańców od 50 tys. do
200 tys.
Miasta o liczbie
mieszkańców powyżej
200 tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012 r.
Stan ilościowy
dobry
Stan jakościowy
dobry
Ogólna ocena stanu JCWPd
dobry
Ocena ryzyka niespełnienia celów
niezagrożona
środowiskowych
Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych

