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Eksploatacja zasobów wody podziemnej w Lublinie w latach 1955-2015
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A b s t r a c t. The paper presents issues related to the changes of groundwater withdrawal in Lublin in the 20th and 21st centuries and
their consequences. The research has been based on the analysis of published and archival materials of the Department of Hydrology,
Maria Curie Sk³odowska University in Lublin, and the Municipal Water and Sewerage Company in Lublin. The collected data have
allowed for the preparation of groundwater contour maps for several hydrodynamic situations in 1955–2015. Assessment of the range
and depth of the depression cone in zones of water intakes and in the city in the last 70 years was determined by comparison of the present-day groundwater contour map and the map for 1955. High water withdrawal in the 1980-ties has resulted in lowering of the groundwater table. In the last decades, after the marketization of water prices and economic changes, decrease of water withdrawal took
place, which in the case of higher precipitation resulted in increased groundwater levels..
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Lublin to najwiêksze miasto wschodniej Polski, zajmuje powierzchniê 147,5 km2, zamieszkuje go 340 tys.
mieszkañców. Jest po³o¿ony nad Bystrzyc¹ i jej dop³ywami Czechówk¹ i Czerniejówk¹. S¹ to rzeki o ma³ych
przep³ywach, a obszary ich zasilania s¹ bardzo podatne na
przekszta³cenia antropogeniczne. Zasoby wody na terenie
Lublina - powierzchniowe, a nastêpnie podziemne, by³y
wykorzystywane na ka¿dym etapie funkcjonowania miasta. W ostatnich dziesiêcioleciach dynamiczny rozwój demograficzny i gospodarczy miasta wymaga³ coraz
wiêkszych iloœci wody na potrzeby komunalne i przemys³owe. Ma³e zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych spowodowa³y, ¿e potrzeby wodne s¹ pokrywane
z zasobów podziemnych, odznaczaj¹cych siê ³atw¹ dostêpnoœci¹ i wysok¹ jakoœci¹.
Celem pracy jest analiza hydrogeologicznych konsekwencji poboru wody podziemnej w Lublinie, przez ocenê
zmian po³o¿enia zwierciad³a wody w obszarze miasta w
latach 1955-2015.
OBSZAR BADAÑ
Lublin, po³o¿ony w pó³nocnej czêœci Wy¿yny Lubelskiej, znajduje siê w œrodkowej czêœci lubelsko-podlaskiego (IX) regionu hydrogeologicznego (Paczyñski, 1995).
G³ówny zbiornik wód podziemnych buduj¹ wêglanowe
osady kredy górnej wykszta³cone jako opoki, wapienie
i margle, a w pó³nocnej czêœci miasta równie¿ gezy i margle paleocenu. Warunki przep³ywu wód podziemnych s¹
uzale¿nione od gêstoœci i rozwartoœci szczelin, których
wodoprzepuszczalnoœæ jest przynajmniej 10-krotnie wy¿sza od przestrzeni porowej (Krajewski, Motyka, 1999).
W dolinach rzecznych znaczenie zasobowe maj¹ piaszczyste i piaszczysto-¿wirowe osady czwartorzêdu. G³êbokoœæ
wystêpowania zwierciad³a wód podziemnych jest bardzo
zró¿nicowana. Najp³ycej wody wystêpuj¹ one tu¿ pod powierzchni¹ tarasów zalewowych, a w obszarach wierzchowinowych mi¹¿szoœæ strefy aeracji wzrasta do 30-50 m.
Zasilanie wód podziemnych odbywa siê poprzez infiltracjê
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opadów atmosferycznych, na co wskazuj¹ dobre warunki
retencyjne gruntu. Na P³askowy¿u Na³êczowskim (ryc. 1)
na powierzchni terenu wystêpuj¹ lessy, a w pozosta³ej czêœci miasta ska³y kredy górnej s¹ pokryte cienk¹ pokryw¹
utworów piaszczysto-pylastych.
MATERIA£Y I METODA OPRACOWANIA
Analizê wielkoœci poboru wody podziemnej w Lublinie i konsekwencji hydrogeologicznych wykonano na podstawie materia³ów archiwalnych Zak³adu Hydrologii UMCS
oraz Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji. Dotycz¹ one setek pomiarów po³o¿enia zwierciad³a
wody w studniach kopanych i wierconych, wykonywanych
wielokrotnie pocz¹wszy od 1955 r. w czasie powtarzanego
zdjêcia hydrograficznego obszaru miasta, a tak¿e w trakcie
dokumentowania zasobów komunalnych i przemys³owych
ujêæ wody. Zmiany stanów wody w poszczególnych ujêciach opracowano na podstawie pomiarów eksploatacyjnych studni i piezometrów w latach 1955-2015. Do oceny
przekszta³ceñ hydrogeologicznych wykorzystano tak¿e
wyniki prac oceniaj¹cych stan zasobów wody, wielkoœæ ich
eksploatacji (m.in.: Michalczyk i in., 1983; Michalczyk,
1986, 1997, 2012; Michalczyk, £oœ 1997; Pietruszka i in.,
2002; Czerwiñska-Tomczyk i in., 2007 i inne). Na podstawie zebranych materia³ów opracowano mapy hydroizohips
dla kilkunastu sytuacji hydrodynamicznych, z których
cztery zamieszczono w poni¿szej pracy (ryc. 2). Dokumentuj¹ one po³o¿enie zwierciad³a wody w Lublinie w latach
1955-2015. Zasiêg i g³êbokoœæ leja depresyjnego wyznaczano przez porównanie ukszta³towania zwierciad³a wody
ze stanem zarejestrowanym w 1955 r., co umo¿liwi³o ocenê
jego zmian w okresie badañ. Równoczeœnie zestawiano
wielkoœæ poboru wody z poszczególnych ujêæ komunalnych i przemys³owych oraz po³o¿enie zwierciad³a wody w
studniach i piezometrach, wskazuj¹ce na zachodz¹ce lokalne lub regionalne zmiany hydrodynamiczne. Po³o¿enie
zwierciad³a wody podziemnej porównywano zarówno do
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Ryc. 1. G³ówne ujêcia wody w Lublinie na tle regionów fizjograficznych (Cha³ubiñska, Wilgat 1954)
Fig. 1. Main water intakes in Lublin in relation to physiographic regions (Cha³ubiñska, Wilgat 1954)

wielkoœci poboru wody, jak i zasilania atmosferycznego
oraz przep³ywu rzek.
POBÓR I ZMIANY PO£O¯ENIA
ZWIERCIAD£A WODY
Pierwsze ujêcie wody w Lublinie, tworz¹ce wybudowany w XVI w. tzw. wodoci¹g staropolski, funkcjonowa³o
do 1673 r. (£oœ, 1986). Wodê ujmowano ze Ÿród³a po³o¿onego powy¿ej miasta, sk¹d p³ynê³a drewnianymi rurami. W latach nastêpnych wodê pobierano ze studni oraz
bezpoœrednio z Bystrzycy i Czechówki. Pod koniec XIX w.
w Lublinie istnia³o 90 studni, w tym 20 miejskich (Kierek,
1961). Nieczystoœci odprowadzano rowami otwartymi do
rzek. Rozwi¹zania problemu jakoœci wody w mieœcie upatrywano w budowie ujêcia wody zlokalizowanego w dolinie Bystrzycy, nieco powy¿ej ówczesnego miasta. W latach
1897-1899 odwiercono w dnie doliny Bystrzycy trzy
p³ytkie studnie, z których woda wyp³ywa³a samoczynnie
z utworów czwartorzêdowych. Ich wydajnoœæ by³a ma³a.
W 1900 r. wydobyto tylko 61,6 tys. m3, co przy 58 tys.
mieszkañców Lublina (Kierek, 1961) zaspokaja³o niewielk¹
czêœæ potrzeb wodnych miasta. W kolejnych latach dowiercano nowe studnie na ujêciu „Centralna”, których w latach

50. XX w. by³o 11 (ryc. 1). Otwory eksploatacyjne doœæ
szybko „starza³y siê” i by³y likwidowane. Ostatecznie w
ich miejsce odwiercono i uruchomiono w 1967 i 1971 r.
dwie g³êbsze studnie, ujmuj¹ce wody piêtra kredowego
o ³¹cznej wydajnoœci 400 m3 · h-1.
Na pocz¹tku XX w. nast¹pi³ doœæ szybki wzrost liczby
mieszkañców. Problemy zaopatrzenia w wodê rozwi¹zano
przez budowê w latach 1926-1928 nowego ujêcia wody na
Wrotkowie. Sk³ada³o siê ono z 8 studni ujmuj¹cych wodê
ze ska³ kredowych, zlokalizowanych w miejscu wystêpowania Ÿróde³ zasilaj¹cych wodoci¹g staropolski. Na pocz¹tku XX w. odwiercono studnie na potrzeby zak³adów
przemys³owych: krochmalni (1909 r.), m³yna przy ul. Firlejowskiej (1918), zak³adów miêsnych (1926). W latach
1930-1937 wykonano ujêcia zaopatruj¹ce PKP, cukrowniê, dro¿d¿owniê i monopol spirytusowy. W 1938 r. z ujêæ
„Centralna” i „Wrotków” pobrano na potrzeby komunalne,
dla licz¹cego wówczas 120 tys. mieszkañców miasta,
1,3 mln m3 wody oraz ok. 0,3 mln m3 ze studni zak³adów
przemys³owych (Kierek, 1961; Marczuk, 1978).
W latach 50. ub.w. centrum Lublina by³o zaopatrywane w wodê podziemn¹ pobieran¹ z ujêæ „Centralna”
i „Wrotków”, a obszary peryferyjne korzysta³y z ok.
tysi¹ca indywidualnych studni kopanych. W 1955 r. liczba
1345
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Ryc. 2. Ukszta³towanie zwierciad³a wody podziemnej w Lublinie w latach 1955-2015. A - 1955; B - 1981; C - 1995; D - 2015
Fig. 2. Contours of groundwater table in Lublin in 1955-2015. A - 1955; B - 1981; C - 1995; D - 2015

ludnoœci przekroczy³a 130 tys., dynamicznie ros³y potrzeby wodne gospodarki komunalnej i przemys³u (ryc. 3),
w ca³oœci pokrywanych z zasobów podziemnych w iloœci ok.
8 mln m3. Zwierciad³o wody by³o wspó³kszta³tne z rzeŸb¹
1346

terenu, nachylone ku obni¿eniom i dolinom rzecznym
(ryc. 2A). Gradienty hydrauliczne by³y zró¿nicowane,
w dolinie Bystrzycy nie osi¹ga³y 1‰, a w strefach zboczy
i na sk³onach wierzchowin wzrasta³y do 3-4‰. Rzeki by³y
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Ryc. 3. Pobór wody podziemnej z ujêæ komunalnych i przemys³owych w Lublinie w latach 1951-2015
Fig. 3. Groundwater withdrawal from municipal and industrial intakes in Lublin in 1951-2015

by³ niewielki, dotyczy³ praktycznie tylko
dolin rzecznych, w których nastêpowa³a
sukcesywna likwidacja stawów i obszarów podmok³ych. Oszacowano, ¿e niewielkie obni¿enie zwierciad³a wody
nast¹pi³o na powierzchni kilku km2
(Michalczyk i in., 1983).
W kolejnych latach by³y uruchamiane nowe ujêcia, jednoczeœnie uregulowano i czêœciowo obwa³owano rzeki,
zlikwidowano wszystkie piêtrzenia wody.
W 1957 r. oddano do u¿ytku komunalne
ujêcie wody „Dziesi¹ta” (w dolnej czêœci
zlewni Czerniejówki), sk³adaj¹ce siê z 8
studni, a w latach 1959-1961 ujêcie
„S³awinek” (w œrodkowej czêœci doliny
Czechówki), eksploatuj¹ce 9 studni.
Ryc. 4. Œrednie roczne po³o¿enie quasi-statycznego zwierciad³a wody w 6 ujêciach W s¹siedztwie obu ujêæ nast¹pi³o obni¿ekomunalnych Lublina
nie zwierciad³a wody, które spowodoFig. 4. Mean annual position of the quasi-static groundwater level in 6 municipal water wa³o wyschniêcie wielu studni kopanych
intakes in Lublin
oraz zmniejszenie przep³ywu rzek.
Wzrost eksploatacji wody (ryc. 3),
zasilane wodami podziemnymi, pozostaj¹cymi w rów- przy postêpuj¹cej zabudowie miasta utrudniaj¹cej odnanowadze drenowania z wodami powierzchniowymi. Naj- wianie wód podziemnych, spowodowa³ wytworzenie siê
wiêkszy drena¿ stwierdzano w dolinie Bystrzycy, mniejszy lejów depresyjnych w s¹siedztwie ujêæ wody podziemnej,
w dolinie Czerniejówki oraz ma³o widoczny w przypadku zw³aszcza ujêcia „S³awinek”, „Centralna”, „Bursaki” (ryc.
Czechówki (ryc. 2A). Pod zboczami dolin rzecznych w 4). Etapowo (w latach 1972, 1976 i 1979) do sta³ej eksplodzielnicach S³awinek, Rury, Wrotków, Tatary i Dziesi¹ta atacji zosta³o oddane najwydajniejsze w Lublinie ujêcie
funkcjonowa³y Ÿród³a, o których wspomina³ Krisztafowicz wody podziemnej „Prawiedniki”, sk³adaj¹ce siê z 18 studni
(1902). W dolinie Bystrzycy zwierciad³o wody podziem- wierconych.
nej utrzymywa³o siê na wysokoœci 165-175 m n.p.m.,
W 1981 r. liczba mieszkañców Lublina osi¹gnê³a 300 tys.,
a w strefie lokalnych dzia³ów wodnych 214-224 m n.p.m. a na potrzeby miasta wodê pobierano z 70 studni komunalStopieñ przekszta³cenia stosunków wodnych w Lublinie nych i 50 przemys³owych, w ³¹cznej iloœci 58 mln m3.
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Ryc. 5. Zasiêg obni¿enia zwierciad³a wody i wielkoœæ eksploatacji: A - w 1992 r., B - w 2015 r.
Fig. 5. Range of lowered groundwater table and amount of water withdrawal: A - in 1992, B - in 2015

koœci 164-174 m n.p.m., ku peryferiom
(ryc. 2B). Przy du¿ym obni¿eniu zwierciad³a wody nast¹pi³a zmiana równowagi hydraulicznej wód podziemnych
i powierzchniowych, co skutkowa³o
infiltracj¹ wody powierzchniowej do
zasobów podziemnych (Michalczyk,
£oœ 1997), udokumentowan¹ zmian¹
przep³ywu rzek w strefach ujêæ wody.
W latach 1981-1995, przy wysokiej
eksploatacji wody i niskich opadach,
nast¹pi³y du¿e zmiany w po³o¿eniu
zwierciad³a wody (ryc. 4). W pierwszych latach tego okresu pobór wody
podziemnej zwiêkszy³ siê do 60 mln m3
w 1983 r. (Michalczyk, 1997). W celu
pokrycia ci¹gle rosn¹cych potrzeb wodRyc. 6. Œrednie roczne stany wody w piezometrze „Chatka ¯aka” i w studniach ujêcia
nych w latach 1976-1980 wybudowano
„S³awinek”
Fig. 6. Mean annual groundwater levels in piezometer “Chatka ¯aka” and in “S³awinek” ujêcie przemys³owe „Turka” i komunalne „Wilczopole” (odpowiednio 13 i 12
intake wells
studni). Wysoki pobór wody oraz ma³e
Obni¿enie zwierciad³a wody na terenie miasta obejmowa³o zasilanie atmosferyczne powodowa³o dalszy rozwój leja
95 km2, z wiêkszymi depresjami w s¹siedztwie ujêæ: depresyjnego w Lublinie, którego najwiêkszy zasiêg
„S³awinek”, „Wrotków”, „Dziesi¹ta”, „Bursaki”, fabryki (201 km2) stwierdzono w 1992 r., przy poborze 50 mln m3
samochodów ciê¿arowych i zak³adów miêsnych, a ponadto (ryc. 5). W latach nastêpnych przemiany gospodarcze,
wytworzy³ siê nowy lej depresyjny na ujêciu „Prawiedni- w tym likwidacja zak³adów przemys³owych oraz urynkoki” o powierzchni 24 km2 (Michalczyk i in., 1983). W 1981 r. wienie cen wody, doprowadzi³y do znacz¹cego spadku jej
stwierdzono wzrost gradientów hydraulicznych od cen- eksploatacji, co skutkowa³o stopniowym wype³nianiem
trum miasta, gdzie zwierciad³o wody uk³ada³o siê na wyso- leja depresyjnego.
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Latem 1995 r. zwierciad³o wody w dolinie Bystrzycy
utrzymywa³o siê na wysokoœci od 164 m n.p.m. w rejonie
fabryki samochodów i zak³adów miêsnych do 182 m n.p.m.
powy¿ej miasta (ryc. 2C). W centrum Lublina by³o doœæ
p³askie, z obni¿eniami w s¹siedztwie ujêæ wody. W 1995 r.,
przy rocznym poborze 39,6 mln m3 wody, lej depresyjny
obejmowa³ 170 km2. Stwierdzano w nim obni¿enie zwierciad³a wody przekraczaj¹ce 4 m na powierzchni ok. 40 km2
(Michalczyk, 1997).
W latach 1995-2015 notowano systematyczny wzrost
stanów wody, wynosz¹cy nawet 10 m (ryc. 4). By³o to
efektem zarówno doœæ wysokiego zasilania atmosferycznego, jak i stale zmniejszaj¹cej siê eksploatacji zasobów
wód podziemnych, do poziomu 20 mln m3. Szczególn¹
uwagê zwraca powolne podnoszenie siê stanów wody na
ujêciu „Wrotków”, pocz¹wszy od 1974 r. - czasu oddania
do u¿ytku Zalewu Zemborzyckiego - do 2013 r. (ryc. 1, 4).
Najwy¿sze stany wód podziemnych stwierdzono w latach
2010-2011 (ryc. 4), z jednoczesn¹ stabilizacj¹ na poziomie
zbli¿onym do stanów z lat 60. XX w. Ich podniesienie
nast¹pi³o na terenie ca³ego miasta, najwiêksze w s¹siedztwie ujêæ „Prawiedniki”, „Centralna”, „Bursaki” i „S³awinek”. Wieloletnie zmiany stanów wody bardzo dobrze
odzwierciadlaj¹ obserwacje wykonane w piezometrze usytuowanym na terenie miasteczka uniwersyteckiego „Chatka ¯aka”. S¹ one podobne do przebiegu stanów wody
rejestrowanych w studniach ujêæ zlokalizowanych na
P³askowy¿u Na³êczowskim (pó³nocna czêœæ miasta - ujêcia „S³awinek”, „Piastowskie”, „Bursaki”). Synchroniczne
zmiany stanów w piezometrze „Chatka ¯aka” i w studniach ujêcia „S³awinek” przedstawiono na rycinie 6.
Na pocz¹tku XXI w. zwierciad³o wody g³ównego
poziomu wodonoœnego by³o na ogó³ wspó³kszta³tne z rzeŸb¹ terenu i nawi¹zywa³o hipsometrycznie do doliny
Bystrzycy, stanowi¹cej regionaln¹ bazê drena¿u (ryc. 2D).
Podrzêdn¹ rolê w drena¿u wód podziemnych spe³nia³y
doliny Czechówki i Czerniejówki. Najni¿ej (162 m n.p.m.)
zwierciad³o wystêpowa³o w dolinie Bystrzycy. Jego wysokoœæ wzrasta³a do 168 m n.p.m. przy ujœciu Czechówki
oraz 180 m n.p.m. przy ujœciu Krê¿niczanki. Bystrzyca
wraz z dolin¹ drenowa³y zasoby wód podziemnych piêtra
kredowego i czwartorzêdowego. Znacznie mniejszy drena¿ wód podziemnych stwierdzano w dolinach Czechówki
poni¿ej ujêcia „S³awinek” oraz Czerniejówki poni¿ej ujêæ
„Wilczopole” i „Dziesi¹ta”. Powierzchnia lubelskiego leja
depresyjnego w latach 2010-2015 obejmowa³a ok. 110 km2.
Obecnie jest to lej bardzo p³ytki, a obni¿enie zwierciad³a
wody najczêœciej nie przekracza 2 m. O jego zasiêgu decyduje rozmieszczenie ujêæ w rejonie miasta. Wiêksze
obni¿enie statycznego zwierciad³a wody, jednak nie przekraczaj¹ce 4 m, stwierdzano tylko w s¹siedztwie czêœci
studni g³ównych komunalnych ujêæ wody.
PODSUMOWANIE
Po³o¿enie i ukszta³towanie zwierciad³a wód podziemnych w Lublinie jest uzale¿nione od warunków hydrogeologicznych oraz zasilania atmosferycznego i wielkoœci
eksploatacji. Powi¹zania te wskazywa³y na przyczyny najpierw obni¿ania, a nastêpnie podnoszenia zwierciad³a wody.

Do lat 60. XX w. eksploatacja wód podziemnych nie powodowa³a wiêkszych konsekwencji hydrogeologicznych.
Wzrost poboru wody, zbie¿ny czasowo z zabiegami hydrotechnicznymi w dolinach rzecznych i zabudow¹ miasta,
doprowadzi³ do ograniczonej zdolnoœci odnawiania wód
podziemnych, co spowodowa³o obni¿anie siê ich zwierciad³a oraz infiltracjê wody z rzek do warstw wodonoœnych. W ostatnim 10-leciu XX w. rozpocz¹³ siê proces
uzupe³niania zasobów wód podziemnych wynikaj¹cy
z wysokiego zasilania atmosferycznego oraz stale zmniejszaj¹cego siê poboru wody. W rejonie Lublina ró¿nica stanów wody z koñca lat 90. ub.w. i po „odbudowaniu”
zasobów wody w XXI w. dochodzi³a nawet do 10 m.
Utrzymywanie siê doœæ du¿ej powierzchni p³ytkiego leja
depresyjnego w latach 2001-2015, w granicach 110120 km2, wynika z rozproszenia studni i ujêæ na terenie
miasta.
Zebrane materia³y potwierdzaj¹ istnienie w rejonie
Lublina silnych zwi¹zków miêdzy poborem wody podziemnej, powierzchni¹ i g³êbokoœci¹ leja depresyjnego
oraz po³o¿eniem statycznego i dynamicznego zwierciad³a
wody (Michalczyk, 2005, 2012). Zwi¹zki te powinny byæ
podstaw¹ do prognozowania konsekwencji wzrostu eksploatacji zasobów wody podziemnej w rejonie Lublina.
Praca wykonana w ramach badañ statutowych UMCS. Autorzy dziêkuj¹ Recenzentom za cenne uwagi, a Redakcji Przegl¹du
Geologicznego za przygotowanie artyku³u do druku.
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