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Œrodowiskowe uwarunkowania skutków odkrywkowej eksploatacji
wêgla brunatnego na Pojezierzu GnieŸnieñskim
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Geol., 68: 645–654; doi: 10.7306/2020.24
A b s t r a c t. The paper focuses on the problem of water draining from brown coal pits, which has occurred since
the 1950s in the Gniezno Lakeland in the western part of central Poland. Threats to hydrogeological systems
and related lake systems under conditions of mining-induced drainage near the lakes located in the Powidz
Landscape Park (PLP) are indicated. The lowering of water level in the PLP lakes exceeds 5 m, as compared to
the pre-mining-induced drainage state. Such a rapid change may cause ecological disaster for these deep-water,
healthy lake ecosystems with abundant submerged macrophyte (Charophyte) habitats (Natura 2000 protected
area). Considering the regional context, the causes of hydrodynamic pressure leading to degradation of Lake
Wil czyñskie and neighbouring, hydrologically connected lakes, are presented. The proposed mitigation actions for improving the ecological state of these lakes are presented in the contexts of (1) water balance assessment, (2) hydrotechnical issues related to the redistribution of water from the Œlesiñski Canal (the Warta River – Lake Gop³o) through water pipeline transmission, and (3) the
accelerating groundwater reclamation of the JóŸwin IIB open mine pit area.
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Wêgiel brunatny przez dziesiêciolecia by³ w Polsce
jednym z najtañszych Ÿróde³ energii pierwotnej wykorzystywanej w elektroenergetyce. Jednak w miarê up³ywu czasu okaza³o siê, ¿e eksploatacja odkrywkowa z³ó¿ wêgla
brunatnego, po³¹czona z rozleg³ymi odwodnieniami górniczymi, wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami zewnêtrznymi,
które wynikaj¹ z narastaj¹cych zagro¿eñ dla ró¿nych komponentów zagospodarowania przestrzennego i œrodowiska
na obszarach lejów depresji zwierciad³a wód podziemnych.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e wschodnia Wielkopolska cechuje siê w XXI w. znacznym deficytem w klimatycznym bilansie wodnym, co w warunkach odwadniania
odkrywek wêglowych prowadzi do szczególnie drastycznego obni¿ania siê zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a wiêc w efekcie do degradacji œrodowiska
gruntowo-wodnego. Ponadto po akcesji Polski do Unii
Europejskiej znacznemu obostrzeniu uleg³y dzia³ania ochronne zwiazane z przyjêciem przepisów unijnych do prawa
wodnego (Dyrektywa 2000/60/WE z dn. 23 paŸdziernika
2000 r.) oraz innych w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Podniesione aspekty zrodzi³y liczne konflikty w lokalnych spo³ecznoœciach, gdzie na obszarze ich zamieszkania
i dzia³alnoœci gospodarczej zaczêto odczuwaæ skutki nie
tylko rozwijaj¹cych siê wyrobisk górniczych, ale przede
wszystkim wielkopromiennego odwadniania systemów
wodonoœnych z nimi zwi¹zanych. Problemy powy¿sze
znalaz³y swoje odzwierciedlenie zarówno w debacie
publicznej, jak i w dyskusjach specjalistów zmierzaj¹cych
do oceny zakresu oraz sposobów minimalizacji ujemnych
skutków œrodowiskowych. Na tym tle warto siê odnieœæ do
uwarunkowañ skutków eksploatacji odkrywkowej wêgla
brunatnego na Pojezierzu GnieŸnieñskim.

EKSPLOATACJA WÊGLA BRUNATNEGO
I JEJ SKUTKI DLA STOSUNKÓW WODNYCH
NA POJEZIERZU GNIENIEÑSKIM
Odkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego w po³udniowo-wschodniej czêœci Pojezierza GnieŸnieñskiego
trwa ju¿ od lat 50. XX w. i odbywa siê na obszarze pomiêdzy rynn¹ jeziorn¹ Powidz–Ostrowo z jeziorami Powidzkiego Parku Krajobrazowego (dalej PPK) na zachodzie
a rynn¹ jeziorn¹ w biegu Kana³u Œlesiñskiego (kana³ Warta–Gop³o) z jeziorami: P¹tnowskim, Mikorzyñskim i Œlesiñskim na wschodzie (ryc. 1). Odleg³oœæ miêdzy rynnami
jeziornymi w linii prostej wynosi zaledwie 17 km. Przez
Pojezierze GnieŸnieñskie przebiega dzia³ wodny III rzêdu,
rozdzielaj¹cy zlewniê Noteci i Warty, co ma niew¹tpliwy
wp³yw na stosunki i bilanse wodne zarówno w warunkach
naturalnych, jak i wymuszonych odwadnianiem górniczym
oraz na kszta³towanie siê lejów depresji wokó³ odkrywek
wêgla brunatnego i w s¹siedztwie jezior. Pocz¹tkowo prace
rozpoznawcze za wêglem brunatnym skupia³y siê g³ównie
w okolicach miejscowoœci P¹tnów, Kleczew i Kazimierz
Biskupi na pó³noc od Konina, a póŸniej objê³y dalsze tereny w kierunku jezior PPK (ryc. 1).
Pierwsz¹ zasobow¹ dokumentacjê geologiczn¹ w najni¿szej kategorii rozpoznania C2 wykonano dla obszaru
Pojezierza GnieŸnieñskiego w 1954 r. Wstêpnie udokumentowano wówczas ponad 250 mln Mg zasobów bilansowych wêgla w z³o¿u, które okreœlono z³o¿em wêgla brunatnego P¹tnów. W nastêpnych etapach sporz¹dzania
dokumentacji zasobowych, z najwy¿szym rozpoznaniem
w kategorii B, pierwotny obszar z³o¿a P¹tnów podzielono
geometrycznie na cztery sektory o numeracji od I do IV,
dokumentuj¹c kolejno: z³o¿e P¹tnów I w 1957 r., P¹tnów II
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Ryc. 1. Po³o¿enie odkrywek KWB Konin na Pojezierzu GnieŸnieñskim
Fig. 1. Location of the KWB Konin opencast mines in the Gniezno Lakeland

w 1959 r., P¹tnów III w 1961 r. i P¹tnów IV w 1965 r.
(PROXIMA, 2006). Na tych sektorowych z³o¿ach wêglowych odwadniano i uruchamiano kolejne odkrywki: P¹tnów
w 1958 r., Kazimierz Po³udnie w1962 r., JóŸwin I w 1966 r.,
Kazimierz Pó³noc w 1995 r. oraz JóŸwin IIB w roku 1998
(ryc. 1). Rozwój odkrywek Kopalni Wêgla Brunatnego
Konin nabra³ rozmachu w latach 50. i 60. XX w., kiedy
powsta³y elektrownie Konin (1958) i P¹tnów (1967–1969).
W planach KWB Konin pozostaje nadal otwarta sprawa budowy kolejnej odkrywki – Oœcis³owo, wysuniêtej
najbardziej na pó³noc pasa miêdzyjeziornego (ryc. 1),
której realizacja mo¿e nie dojœæ do skutku w zwi¹zku z drastycznie ujemnym bilansem wodnym w rejonie jezior PPK:
Budzis³awskiego, Suszewskiego, Wilczyñskiego, Kownackiego i Wójciñskiego. W stosunku do stanów pierwotnych
zwierciad³a wody tych jezior z lat 60. XX w., podanych na
mapach topograficznych w skali 1 : 25 000 z tamtych lat
oraz w rejestrach pomiarowych Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego (Ilnicki, Or³owski, 2006a), obecne obni¿enie
zwierciad³a w wymienionych jeziorach siêga 5 m s³upa
wody. W tym okresie sumaryczna powierzchnia jezior
zmniejszy³a siê o blisko 600 ha, a szacunkowy ubytek
zasobów wodnych osiêgn¹³ 40 mln m3 (Nowak, 2020).
Usytuowanie obszarów górniczych KWB Konin na
Pojezierzu GnieŸnieñskim, w bliskim s¹siedztwie obszarów chronionych jezior, przy wzrastaj¹cym natê¿eniu odwodnieñ odkrywek i zasiêgów ich lejów depresyjnych,
wywo³a³o konflikty spo³eczne i œrodowiskowe zwi¹zane
szczególnie z degradacj¹ jezior w PPK. Wprawdzie same
odkrywki KWB Konin s¹ po³o¿one poza obszarami podle646

gaj¹cymi ochronie przyrody, jednak w zasiêgu istniej¹cych
i prognozowanych lejów depresji odkrywek JóŸwin IIB,
Oœcis³owo i Tomis³awice znajduj¹ siê takie obiekty jak:
PPK (Pojezierze GnieŸnieñskie PLH 300026), Park Krajobrazowy Nadgoplañski Park Tysi¹clecia (Wielkopolski
i Kujawsko-Pomorski) z obszarami NATURA 2000
(Jezioro Gop³o PLH040007, Ostoja Nadgoplañska PLB
040004). Do szczególnie problemowych nale¿y obecnie
odkrywka JóŸwin IIB, usytuowana w s¹siedztwie jezior
PPK. W wyniku rozwoju kopalnianego leja depresji i znacznego poboru wody przez liczne ujêcia zbiorowego zaopatrzenia, przy ujemnym klimatycznym bilansie wodnym,
omawiane jeziora PPK sta³y siê z czasem bezodp³ywowe,
a obszar hydrograficzny o powierzchni ponad 250 km2,
definiowany jako zlewnia kana³u Ostrowo–Gop³o lub jako
zlewnia Jeziora Kownackiego (Marszelewski i in., 2011),
ju¿ od ponad 20 lat cechuje siê brakiem odp³ywu powierzchniowego (Przyby³ek, Nowak, 2011; Nowak, 2018,
2020). Antropogeniczne i naturalne uwarunkowanie zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim zosta³y
równie¿ przedstawione przez Marszelewskiego i in. (2011).
Problematyka przedstawianych zjawisk i ich uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska przyrodniczego i ludzi ju¿ od lat 90.
XX w. rodzi³a pytania o œrodki zaradcze (Ilnicki, 1996).
Poczêto rozwa¿aæ sprawê przerzutu odpowiednio przygotowanych wód wg³êbnych ze studziennego odwodnienia
górniczego do wysychaj¹cych jezior, zak³adania barier studni ch³onnych i nawadniaj¹cych drenów dla ograniczania
nadmiernego rozwoju górniczych lejów depresji. Po publikacjach naukowych (Ilnicki, Or³owski, 2006a, b, 2007;
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Ilnicki, 2008) i licznych publikacjach prasowych w latach
2006–2008 podjêto starania o realizacjê projektów hydrotechnicznych zasilania Jeziora Budzis³awskiego i Jeziora
Wilczyñskiego (ryc. 1) wodami z odwodnienia odkrywki
JóŸwin IIB. W trakcie g³oœnej batalii spo³ecznej, w tym
prasowej, oraz urzêdowych narad œciera³y siê w tej sprawie
zró¿nicowane opinie biologów, wskazuj¹cych na unikatowe
ekosystemy bardzo wra¿liwych ³¹k ramienicowych (G¹bka,
Burchardt, 2006), hydrologów, hydrogeologów, chemików
oraz organizacji proekologicznych, a dotycz¹cych g³ównie
technologii zasilania jezior. Spowodowa³o to zastój w realizacji przedsiêwziêcia. Z rozgoryczeniem pisali o tej sprawie
Ilnicki i Or³owski (2011) w artykule Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci i Warty sprzeczna
z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Up³yw lat nie przyniós³ rozwi¹zania problemu, mimo ¿e KWB Konin wykazywa³a wolê udzia³u w przedsiêwziêciu hydrotechnicznym
i poniesienia kosztów ruroci¹gowego przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzis³awskiego i Jeziora Wilczyñskiego. Skutek jest taki, ¿e obecnie pog³êbia siê degradacja
jezior w PPK, a wg prognoz proces ten bêdzie w kolejnych
latach wzrasta³, potêgowany niekorzystnym klimatycznym
bilansem wodnym Pojezierza GnieŸnieñskiego (Kêdziora,
2008, 2011; Nowak, 2018, 2020; Nowak, Przyby³ek, 2020).
CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA
ORAZ ASPEKTY BILANSU WODNEGO
OBSZARU BADAÑ
Wed³ug podzia³u fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 2002) omawiany obszar wchodzi w sk³ad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, którego œrodkow¹ czêœæ
stanowi mezoregion Pojezierze GnieŸnieñskie. W odniesieniu do geomorfologicznej regionalizacji Wielkopolski
wg Krygowskiego (1961) analizowany teren nale¿y do
Wysoczyzny GnieŸnieñskiej, sk³adaj¹cej siê z jednostek
ni¿szego rzêdu, jak: Równina Kleczewska, Pagórki Powidzkie, Pagórki Wilczyñsko-Skulskie (PROXIMA, 2006).
Jak bli¿ej okreœla Stankowski i in. (2013) dominuj¹c¹
form¹ jest polodowcowa wysoczyzna morenowa p³aska
i falista urozmaicona pagórkami strefy marginalnej fazy
poznañskiej zlodowacenia Wis³y, a w rejonie pó³nocno-zachodnim, wzd³u¿ biegu rynny subglacjalnej z jeziorami
PPK, przewa¿a strefa równiny sandrowej i form akumulacji szczelinowej oraz ozów. Wœród obni¿eñ morfologicznych w otoczeniu Równiny Kleczewskiej, na której s¹
ulokowane odkrywki wêgla brunatnego, wyró¿niaj¹ siê
w szczególnoœci:
– rynna polodowcowa Powidz–Ostrowo na pó³nocnym
zachodzie, w której znajduj¹ siê jeziora: Powidzkie,
Budzis³awskie, Wilczyñskie, Suszewskie, Kownackie i Wójciñskie, z pierwotnym poziomem wody
w ca³ym zespole akwenów 99 m n.p.m.;
– rynna jeziorna na wschodzie, któr¹ wykorzystuje
Kana³ Œlesiñski (kana³ Warta–Gop³o) z jeziorami:
Licheñskim, W¹sowskim, Mikorzyñskim i Œlesiñskim, z rzêdn¹ lustra wody ok. 84 m n.p.m. w ca³ym
zespole tych akwenów (ryc. 1).
Oprócz wymienionych rynien jeziornych na sieæ wód
powierzchniowych Równiny Kleczewskiej sk³adaj¹ siê
drobne cieki, ma³e jeziora w zlewni Strugi Biskupiej, liczne
dawne systemy melioracyjne i te wspó³czesne, zwi¹zane
z odwadnianiem kolejnych odkrywek wêglowych. Na wy-

ró¿nienie zas³uguje ma³a po³udnikowa rynna polodowcowa przecinaj¹ca Równinê Kleczewsk¹ od Wilczyna przez
Kleczew do Kazimierza Biskupiego, poddana olbrzymiej
presji górniczej, wykorzystywana do organizacji zrzutów
wód kopalnianych Strug¹ Biskupi¹ do Jeziora Gos³awskiego (ryc. 1).
Na pó³noc od zespo³u odkrywek wêgla brunatnego przez
Równinê Kleczewsk¹ przebiega dzia³ wodny pomiêdzy
zlewni¹ Warty (cieki: Meszna, Struga Biskupia, Kana³
Œlesiñski) a zlewni¹ Noteci, do której nale¿y zespó³ jezior
PPK, pocz¹wszy od Jeziora Budzis³awskiego (ryc. 1). Jest
to bardzo istotna sprawa przy rozpatrywaniu presji odwodnienia górniczego na jeziora w PPK w rynnie Powidz–
Ostrowo, bowiem trzeba mieæ na uwadze to, ¿e ww. jeziora, znajduj¹c siê w strefie wododzia³owej, by³y i s¹ bardzo
wra¿liwe na d³u¿sze okresy susz meteorologicznych w szczególnoœci tych, które mia³y miejsce w latach 1989–1992,
2003–2006 oraz w bie¿¹cym dziesiêcioleciu. Zjawiska suszy
przek³ada³y siê na szczup³oœæ odnawialnych zasobów wodnych w niewielkich zlewniach hydrograficznych poszczególnych jezior. Dobrym porównawczym odniesieniem
literaturowym do okresu poprzedzaj¹cego presjê górnicz¹
na œrodowisko gruntowo-wodne jest praca Jamorskiej (2013),
w której autorka przedstawi³a analizê dynamiki stanów
wód podziemnych w zlewni Jeziora Kownackiego w latach
1961–1980, wskazuj¹c¹ na wzrostowy wówczas trend opadów atmosferycznych. Natomiast analizy przedstawione
przez Kêdziorê (2008, 2011) dla pierwszej dekady XXI w.
wskazuj¹, ¿e obecne warunki hydrotermiczne, solarne
i wietrzne sprzyjaj¹ wysokiemu parowaniu, co przy niskich
opadach prowadzi do deficytu wody w œrodowisku. Wyniki tych obserwacji i analiz potwierdzi³ w swojej dysertacji
doktorskiej Nowak (2018), wskazuj¹c na wzrost w ostatnich latach wielkoœci parowania z rekordowym rokiem
2015, kiedy to przekroczy³a ona wartoœæ 800mm/rok, przy
opadzie rocznym ok. 400 mm na stacji opadowej w Powidzu (ryc. 1).
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Na obszarze Pojezierza GnieŸnieñskiego zwyk³e, s³odkie
wody podziemne wystêpuj¹ w utworach czwartorzêdu,
neogenu i paleogenu oraz górnej kredy (D¹browski, 1990).
Utworami wodonoœnymi w obrêbie kenozoiku s¹ osady
piaszczyste o ró¿nej i zmiennej granulacji, natomiast górna
kreda jest reprezentowana g³ównie przez margle o zró¿nicowanej siatce spêkañ wietrzeniowych i tektonicznych,
w du¿ym stopniu decyduj¹cych o ich przewodnoœci hydraulicznej. G³êbokoœæ aktywnej strefy kr¹¿enia mo¿e siêgaæ kilkadziesi¹t i wiêcej metrów. Schemat pogl¹dowy
systemów wód podziemnych na Pojezierzu GnieŸnieñskim
przedstawiono na rycinie 2 (D¹browski i in., 2008). Odzwierciedla ona wzajemny uk³ad warstw skalnych i wskazuje na wystêpuj¹ce w ich obrêbie struktury wodonoœne
oraz pozycjê rozdzielaj¹cych osadów s³abo przepuszczalnych w postaci pok³adów czwartorzêdowych glin zwa³owych, a w dolnej czêœci równie¿ i³ów serii poznañskiej
neogenu. Schemat obejmuje przestrzeñ geologiczn¹ od
doliny Warty na po³udniu po rzekê Noteæ na pó³nocy, ukazano na nim równie¿ wzglêdny zasiêg g³êbokoœciowy
odkrywek górniczych oraz relacje warstw wodonoœnych
w stosunku do wód powierzchniowych. W stopce ryciny
podano objaœnienia akronimów u¿ytych do ilustracji
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Ryc. 2. Schemat stratyfikacji hydrogeologicznej w rejonie eksploatacji z³ó¿ wêgla brunatneg na Pojezierzu GnieŸnieñskim (na podstawie D¹browskiego i in., 2008, zmieniony)
Fig. 2. Scheme of hydrogeological stratification in the region of brown coal mining in the Gniezno Lakeland (after D¹browski et al.,
2008, modified)

rodzajów struktur wodonoœnych, poziomów wodonoœnych
oraz po³o¿enia G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP).
Pojezierze GnieŸnieñskie cechuje siê wysokim wskaŸnikiem jeziornoœci, w tym jeziorami o znacznej g³êbokoœci
do kilkudziesiêciu metrów w rynnach otaczaj¹cych od zachodu i wschodu Równinê Kleczewsk¹, na której to by³y
zak³adane kolejne odkrywki wêgla brunatnego (ryc. 1).
Mia³o to zasadniczy wp³yw na kszta³towanie siê lejów depresji i dop³ywów wód podziemnych do odkrywek KWB
Konin, zak³adanych na z³o¿u P¹tnów pocz¹wszy od 1957 r.
(Blechacz, Karpa, 1969; Sawicki, 2000; Fiszer, Sawicki,
2003; Fiszer, Derkowska-Sitarz, 2010; Przyby³ek, 2011,
2018). Granice drena¿u dla zespo³u kolejnych odkrywek
opar³y siê ostatecznie na zewnêtrznych rynnach jeziornych, w tym w dekadach lat 70. i 80. XX w. na rynnie jezior
w biegu Kana³u Œlesiñskiego, a w XXI w. na jeziorach
w rynnie Powidz–Ostrowo w PPK. Rzeka Struga Biskupia
(ryc. 1), p³yn¹ca wewn¹trz tego oœrodka drena¿u górniczego, ma od wielu ju¿ lat przep³yw ukszta³towany przez
zrzuty wody z systemów odwodnieniowych kolejnych
odkrywek. W bilansach odwodnienia, oprócz dop³ywów
648

wód wg³êbnych, wystêpuj¹ dodatkowe sk³adniki zasilania
w postaci przyrostu infiltracji wód powierzchniowych
z okalaj¹cych rynien jeziornych, o które opar³ siê lej depresji w poziomach wód wg³êbnych (Wachowiak, 2003, 2004;
Fiszer, 2013).
LEJ DEPRESJI I ZMIANY WARUNKÓW
PRZEP£YWU WÓD PODZIEMNYCH
WYWO£ANE ODWADNIANIEM ODKRYWEK
W kwietniu 1958 r. podjêto systematyczne odwadnianie z³o¿a wêgla brunatnego we wschodniej czêœci Pojezierza GnieŸnieñskiego w obrysie odkrywki P¹tnów (ryc. 1).
Odwadnianie kolejnej odkrywki Kazimierz Po³udnie w rejonie Kazimierza Biskupiego rozpoczêto w 1962 r., a odkrywki JóŸwin I na pó³nocny zachód od Kleczewa w 1966 r.
W warunkach odwadniania wg³êbnego tych odkrywek rzêdna zwierciad³a wody podziemnej poziomu mioceñsko-kredowego kszta³towa³a siê w przedziale od 37 m n.p.m.
w odkrywce P¹tnów do 46 m n.p.m. w odkrywce Kazimierz Pó³noc, powoduj¹c depresjê zwierciad³a wody w tym
poziomie o wielkoœci odpowiednio od 47 do 38 m w sto-
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sunku do stanu zwierciad³a wody w jeziorach w biegu
Kana³u Œlesiñskiego ze sta³¹ rzêdn¹ 84 m n.p.m. Charakteryzuj¹c pierwotne stany wody podziemnej przed rozpoczêciem górniczych robót odwodnieniowych na z³o¿u P¹tnów,
Blechacz i Karpa (1969) wykazali, ¿e zwierciad³o wody
poziomu mioceñskiego stabilizowa³o siê wówczas w rejonie przyleg³ym do jezior w rynnie Powidz–Ostrowo (Jezioro
Powidzkie i Budzis³awskie) na rzêdnej 99 m n.p.m. i obni¿a³o siê proporcjonalnie w systemie przep³ywu regionalnego ku bazie drena¿u naturalnego do rzêdnej 84 m n.p.m.
przy Kanale Œlesiñskim (ryc. 1). Z up³ywem czasu, w wyniku wzajemnego oddzia³ywania systemów odwodnieniowych odkrywek P¹tnów i Kazimierz Po³udnie oraz JóŸwin
ukszta³towa³ siê na pó³noc od Konina wspólny rozleg³y lej
depresji kopalnianej, który siêga w kierunku na zachód
i pó³noc na odleg³oœæ ponad 10 km, obejmuj¹cy ³¹cz¹ce siê
ze sob¹ wg³êbne regionalne poziomy wodonoœne – mioceñski i górnokredowy (ryc. 2) – oraz nadleg³e warstwy wodonoœne w obrêbie piêtra czwartorzêdowego. Regionalny lej
depresji z odwodnienia górniczego, rozwijaj¹c siê intensywnie w stronê jezior w rynnie Powidz–Ostrowo, szczególnie warunkach odwadniania kolejnych odkrywek Kazimierz Pó³noc i JóŸwin IIB, zagrozi³ wraz z up³ywem
kolejnych dziesiêcioleci zak³óceniem bilansu wodnego oraz
obni¿aniem siê zwierciade³ wody w jeziorach tej rynny
subglacjalnej.
W odkrywce Kazimierz Pó³noc procesy odwadniania
siêgnê³y w sp¹gu odkrywki do rzêdnej 32 m n.p.m., a do
w JóŸwin IIB 28 m n.p.m., co stanowi o ró¿nicy naporu
hydrodynamicznego w wielkoœci od 67–71 m stosunku
do stanu pierwotnego zwierciad³a wody w jeziorach PPK
(99 m n.p.m.). Zaobserwowane ujemne, a nawet katastrofalne skutki dla stanu wody w jeziorach oraz ujemnego
bilansu wodnego w zlewniach jeziornych w Powidzkim
Parku Krajobrazowym sygnalizowano w kolejnych publikacjach (Ilnicki, 1996; Gezella, 2006; Ilnicki, Or³owski,
2006a, b; Ilnicki, 2008; Przyby³ek, 2011, 2018; Przyby³ek,
Nowak, 2011; Nowak, 2020). Trzeba jednak w tym miejscu
podkreœliæ, ¿e ten rozleg³y lej depresji kopalnianej nigdy nie
przekroczy³ – w kierunku wschodnim i po³udniowym –
pasma jezior po³o¿onych i powi¹zanych ze sob¹ w biegu
Kana³u Œlesiñskiego (ryc. 1), opieraj¹c siê hydraulicznie
na tych jeziorach ze skutkiem wzmo¿onej infiltracji wód
powierzchniowych do odwadnianych warstw wodonoœnych
w odkrywce P¹tnów. Jak to opisuj¹ Blechacz i Karpa (1969)
z tej przyczyny dop³yw wód podziemnych do odkrywki
P¹tnów by³ prawie trzykrotnie wy¿szy w porównaniu do
odkrywki Kazimierz Po³udnie, oddalonej od linii jezior
(ryc. 1). Dla porównania we wrzeœniu 1968 r. wspomniane
dop³ywy wód wynosi³y odpowiednio 115 m3/min (P¹tnów)
i 44,2 m3/min (Kazimierz Po³udnie), przy zbli¿onej depresji zwierciad³a wody w centrum odkrywek (44 i 41 m).
W latach 70. i 80. XX w. centra regionalnego leja depresji
wokó³ odkrywek wyznacza³a hydroizohipsa 40 m n.p.m.
(P¹tnów) oraz hydroizohipsa 45 m n.p.m. (Kazimierz Po³udnie). Postaæ regionalnego leja depresji na stan koñca
dekady lat 80. XX w. (ryc. 3A – stan na 1988 r.) zosta³a
przedstawiona w publikacji Sawickiego (2000). Podstawowe kierunki presji hydrodynamicznej oddzia³ywa³y na systemy kr¹¿enia wód podziemnych zwi¹zane z jeziorami:
Œlesiñskim, Mikorzyñskim, W¹sowskim, P¹tnowskim,
Gos³awickim. Nie mia³y one wp³ywu na stany wody w tych

jeziorach wskutek ich powi¹zania hydraulicznego z przep³ywowym Kana³em Œlesiñskim i zrzutem wód kopalnianych poprzez dop³ywow¹ do Jeziora Gos³awickiego Strugê
Biskupi¹ (ryc. 1). Jednak równolegle zaistnia³a szczególnie
wzmo¿ona degradacja œrodowiska gruntowo-wodnego
i przyrodniczego w rejonie Jeziora G³odowskiego z obni¿eniem siê zwierciad³a wody o kilka metrów, co zosta³o
opisane przez Kanieckiego (1991) oraz Rotnick¹ (1991).
Jezioro jest po³o¿one na po³udnie od odkrywki Kazimierz
Po³udnie w strefie Ÿródliskowej lokalnego cieku z bezpoœrednim odp³ywem do rzeki Warty (ryc. 1). W tym czasie
pó³nocno-zachodnia czêœæ Pojezierza GnieŸnieñskiego od
strony rynny jeziornej Powidz–Ostrowo pozostawa³a w niezak³óconym uk³adzie hydrodynamicznym, gdy¿ regionalny lej depresji z koñca lat 80. XX w. nie siêga³ jezior PPK,
ale ucierpia³y one bardzo na skutek regionalnej suszy
z okresu 1989–1992 (Przyby³ek, Nowak, 2011). Kolejne
lata eksploatacji wêgla brunatnego przez KWB Konin przynios³y jednak przemieszczanie siê odkrywek Kazimierz
Pó³noc (od 1995 r.) i JóŸwin IIB (od 1998 r.) oraz zwi¹zanych z nimi systemów odwodnieniowych w stronê jezior
PPK, pogarszaj¹c ich bilans wodny i stany zwierciad³a
(ryc. 4).
Jak ju¿ wzmiankowano rozmieszczenie jezior: Budzis³awskiego, Wilczyñskiego, Suszewskiego oraz Kownackiego w bliskoœci dzia³u wodnego Warty i Noteci (ryc. 1)
przy ma³ych zlewniach hydrograficznych i podziemnych
tych jezior (Ilnicki, 2008) jest przyczyn¹ ich wra¿liwoœci
na zmiany bilansowe wywo³ane suszami, a tak¿e na presjê
hydrodynamiczn¹ zwi¹zan¹ z rozwojem regionalnego leja
depresji odwodnienia górniczego. Obrazem tego stanu rzeczy jest mapa hydroizohips ze stanem pomiarów w 2007 r.
(ryc. 3B). W tym czasie odkrywka JóŸwin IIB by³a odwadniana z wydajnoœci¹ ³¹czn¹ 69 m3/min, a Kazimierz Pó³noc
– 36 m3/min. Z chwil¹ dalszego przemieszczania siê odkrywki JóŸwin IIB i jej studziennego systemu odwodnieniowego lej depresji w poziomie neogeñsko-górnokredowym obj¹³ swoim zasiêgiem Jezioro Budzis³awskie
i Wilczyñskie, co zosta³o udokumentowane na mapie zanikiem hydroizohipsy 95 m n.p.m. po wschodniej stronie rynny Powidz–Ostrowo i jej przemieszczeniu siê na czêœæ zachodni¹ wy¿ej podanych jezior (ryc. 3B – stan na 2007 r.).
Zjawisko to œwiadczy³oby o kapta¿u czêœci strumienia wód
podziemnych ze zbiornika GZWP nr 144 – wielkopolskiej
doliny kopalnej (D¹browski, 1990) – w stronê systemu
odwodnieniowego odkrywki JóŸwin IIB (ryc. 2). Wypadkow¹ odnotowanych zjawisk hydrodynamicznych oraz ujemnego bilansu klimatycznego w zlewniach jezior PPK jest
wykres zwierciad³a wody w jeziorze Wilczyñskim z lat
1992–2020 (ryc. 4), uzyskany na podstawie obserwacji stacjonarnych KWB Konin i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia³ w Poznaniu (zespó³ G. Wachowiaka). Wykresy wskazuj¹ na postêpuj¹cy spadek poziomu
wód w jeziorach od pocz¹tku XXI w. Odnotowano równie¿ okresowy przyrost s³upa wody w jeziorach w wilgotnym okresie prze³omu lat 2010/2011, a nastêpnie ponowny
szybki powrót do tendencji spadkowej o dalsze 3 m w dekadzie 2011–2020 (ryc. 4).
Maj¹c na uwadze niewielkie rozmiary zlewni hydrograficznych jezior w PPK, Przyby³ek (2018) przedstawi³
analizê rozwoju leja depresji w przypowierzchniowym poziomie wodonoœnym piêtra czwartorzêdowego w rejonie
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Ryc. 3. Mapy hydroizohips i zasiêgu leja depresji w poziomie neogeñsko-górnokredowym wokó³ odkrywek KWB Konin: A – w 1988 r.
na podstawie Sawickiego (2000), B – w 2007 r. na podstawie Fiszera i in. (2009), zmienione Przyby³ek, Nowak (2011). Objaœnienia:
1 – cieki wodne, 2 – jeziora i inne zbiorniki wodne, 3 – Powidzki Park Krajobrazowy, 4 – miejscowoœci, 5 – odkrywki wêgla brunatnego,
6 – hydroizohipsy, 7 – zasiêg leja depresji, 8 – graniczne strumienie dop³ywu wód infiltracyjnych z jezior
Fig. 3. Maps of potentiometric water level and extent of cone of depression in the Neogene-Upper Cretaceous aquifer in the vinicity
of the KWB Konin opencast mines: A – in 1988 after on Sawicki (2000), B – in 2007 after on Fiszer et al. (2009), modified by Przyby³ek,
Nowak (2011). Explanations: 1 – streams, 2 – lakes and other water reservoir, 3 – Powidzki Landscape Park, 4 – localities, 5 – lignite
opencast mines, 6 – groundwater contour lines, 7 – boundary of cone of depression, 8 – boundaries of inflow catchments and waters
infiltrated from lakes

Ryc. 4. Wykres stanów zwierciad³a wody w Jeziorze Wilczyñskim (Powidzki Park
Krajobrazowy) w latach 1991–2020, wskazuj¹cy na drastyczny ubytek wody w tym
i w innych jeziorach w ostatnim dziesiêcioleciu
Fig. 4. Plot of the water-table changes of Lake Wilczyñskie (Powidzki Landscape
Park) in the years 1991–2020 indicating a drastic water-level drop in this lake and
other lakes in the last
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tych jezior oraz aktualnie eksploatowanej odkrywki JóŸwin IIB i projektowanej Oœcis³owo.
Miêdzy innymi podda³ analizie zaistnia³e
i spodziewane dalsze zmiany po³o¿enia
zwierciad³a wód podziemnych piêtra czwartorzêdowego dla ró¿nych stanów eksploatacji odkrywek JóŸwin IIB i Oœcis³owo w latach 2007–2034 (ryc. 5). Przeprowadzona
analiza bazowa³a na mapach hydroizohips,
stanowi¹cych integraln¹ czêœæ opracowanego modelu hydrogeologicznego rejonu odkrywek z odwzorowaniem numerycznym warunków hydrodynamicznych kolejno w latach
2007, 2015, 2025, 2034 (Fiszer, 2013). Skupi³a siê ona wy³¹cznie na pó³nocno-zachodniej czêœci modelowanego obszaru w rejonie
jezior PPK i odkrywek JóŸwin IIB oraz
Oœcis³owo, przy za³o¿eniu, ¿e odwodnienie
tej drugiej mia³o siê pierwotnie rozpocz¹æ
w roku 2018. Cztery figury przedstawione
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Ryc. 5. Zmiany warunków przep³ywu wód podziemnych w piêtrze czwartorzêdowym pomiêdzy odkrywk¹ wêgla brunatnego JóŸwin
IIB a Jeziorem Wilczyñskim w Powidzkim Parku Krajobrazowym w latach 2007–2034. Interpretacja na podstawie wyników modelowania numerycznego (Fiszer, 2013). Objaœnienia do rycin od A do D podano w tekœcie
Fig. 5. Changes in groundwater flow conditions in the Quaternary aquifer between the JóŸwin IIB brown coal pit and Lake Wilczyñskie
of the Powidzki Landscape Park in 2007–2034. Interpretation is based on the results of numerical modelling (Fiszer, 2013). Explanations
for Figures A to D are given in the text

na rycinie 5 obrazuj¹ zmiany pola hydrodynamicznego w
kolejnych przedzia³ach czasowych. Rycina 5A stanu w 2007 r.
wskazuje na obustronnie drenuj¹cy charakter jezior PPK
w stosunku do wód czwartorzêdowego piêtra wodonoœnego,
w tym równie¿ w ich wschodniej zlewni. W tym czasie istnia³
jeszcze wyraŸnie zarysowany podziemny dzia³ wodny, opisany wartoœciami hydroizohips od 100 do 106 m n.p.m., pomiêdzy zlewniami jezior PPK a rejonem drena¿u górniczego
odkrywki JóŸwin IIB. Kolejna symulacja modelowa zosta³a
przeprowadzona dla roku 2015 (ryc. 5B) kiedy front odwodnienia odkrywki JóŸwin IIB przesun¹³ siê na pó³noc. Mapa
sporz¹dzona dla tego okresu przedstawia m.in. pogrubione
linie strumieni, œwiadcz¹ce o prze³amaniu wododzia³u wód
podziemnych pomiêdzy rejonem drena¿u odkrywki JóŸwin IIB
a Jeziorem Wilczyñskim. Stan ten dobrze ilustruje po³o¿enie
hydroizohipsy 100 m n.p.m. w odniesieniu porównawczym
do stanu w roku 2007. W konsekwencji przerwania wododzia³u likwidacji uleg³a wschodnia czêœæ zlewni podziemnej
Jeziora Wilczyñskiego i zwiêkszy³ siê odp³yw wód z rejonu
jezior PPK ku odwadnianej odkrywce JóŸwin IIB. Skutkowa³o to dalszym obni¿aniem siê stanu wody w najbardziej

zagro¿onym Jeziorze Wilczyñskim i s¹siednich jeziorach.
Podobne warunki hydrodynamiczne uzyskano w prognozie
dla roku 2025, przy wy³¹czonym ju¿ odwadnianiu odkrywki
JóŸwin IIB (ryc. 5C). Symulacja przedstawiona dla 2034 roku
(ryc. 5D), przy likwidowanym leju depresji wokó³ wygaszonej eksploatacji w odkrywkach JóŸwin IIB oraz Oœcis³owo,
ilustruje etap ponownego powolnego ukszta³towania siê przerwanego wododzia³u wód podziemnych w czwartorzêdowym
piêtrze wodonoœnym pomiêdzy ww. odkrywkami a jeziorami
PPK. Opisane zmiany, w tym prze³amanie wododzia³u wód
podziemnych w piêtrze czwartorzêdowym, znajduj¹ swoje
strukturalne uzasadnienie w treœci map hydrogeologicznych
(D¹browski i in., 2008).
SKUMULOWANE PRZYCZYNY
DEGRADACJI JEZIOR
W POWIDZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Opisane powy¿ej oddzia³ywania odwodnieñ górniczych
nie by³y jedynymi czynnikami maj¹cymi wp³yw na obni¿enie poziomu wód jezior PPK, wyliczyæ mo¿na bowiem
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równie¿ szereg innych czynników, które skutkuj¹ rozleg³¹
presj¹ na jeziora i ich zlewnie hydrograficzne i podziemne.
Nale¿¹ do nich:
– ma³e powierzchnie bilansowe poszczególnych jezior
znajduj¹cych siê w pozycji regionalnego wododzia³u
hydrograficznego;
– zmiany klimatu skutkuj¹ce ujemnym klimatycznym
bilansem wodnym w wielu latach hydrologicznych
z niskimi opadami, wysok¹ temperatur¹ powietrza,
wody i gleby, wysok¹ ewapotranspiracj¹, brakiem
corocznej pokrywy œnie¿nej;
– wzrost poboru z ujêæ wód podziemnych przy wzrastaj¹cej urbanizacji miejscowoœci;
– wiêkszy pobór wód powierzchniowych i podziemnych do nawodnieñ rolniczych;
– zwiêkszenie sezonowego niekontrolowanego poboru
wody w siedliskach ci¹gle przyrastaj¹cej zabudowy
sta³ej i rekreacyjnej wokó³ brzegów jezior;
– wadliwa gospodarka wodno-œciekowa zwi¹zana z wyprowadzaniem oczyszczonych wód poza lokalne
zlewnie hydrograficzne;
– brak w infrastrukturze hydrotechnicznej i melioracyjnej urz¹dzeñ ma³ej retencji, co skutkuje brakiem
mo¿liwoœci w zatrzymywaniu nadmiernych wód
opadowych w latach wilgotnych;
– utrata kolejnych powierzchni czynnych do infiltracji
opadów atmosferycznych w wyniku zabudowy terenu dla baz wojskowych i innych obiektów wielkoprzestrzennych, w powi¹zaniu z wielohektarow¹
wycink¹ lasów;
– naturalna asymetria wysokoœciowa pomiêdzy jeziorami PPK o rzêdnej ok. 99 m n.p.m. a jeziorami w
biegu Kana³u Œlesiñskiego o rzêdnej ca 84 m n.p.m.,
skutkuj¹ca odp³ywem wód podziemnych w poziomie
neogeñsko-górnokredowym z rejonu PPK w stronê
Kana³u Œlesiñskiego, w po³¹czeniu z g³êbokim wieloletnim drena¿em górniczym w rejonie odkrywek
na Równinie Kleczewskiej.
O jeszcze innych skutkach wp³ywu kopalñ odkrywkowych na œrodowisko traktuje rozprawa Szczepiñskiego
(2013).
PROPONOWANE DZIA£ANIA
DLA RATOWANIA JEZIOR
W POWIDZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
NA POJEZIERZU GNIENIEÑSKIM
W Sejmie RP powo³ano Parlamentarny Zespó³ ds.
Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, któremu przewodniczy pose³ Paulina Hennig-Kloska. W dniu 11 lutego 2020 r.
odby³o siê otwarte posiedzenie tego zespo³u, na którym
zosta³a przedstawiona wstêpna koncepcja ratowania i ochrony jezior wystêpuj¹cych w PPK na Pojezierzu GnieŸnieñskim w s¹siedztwie odkrywek wêgla brunatnego KWB
Konin (ryc. 1). W spotkaniu uczestniczyli zarówno pos³owie
– cz³onkowie zespo³u, jak i grupa przedstawicieli agencji
rz¹dowych, m.in. Ministerstwa Œrodowiska, Pañstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji leœnej i samorz¹dowej powiatów i gmin z terenu Pojezierza
GnieŸnieñskiego, przedstawiciel KWB Konin, lokalne stowarzyszenia oraz specjaliœci z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Transmisja z posiedzenia zespo³u jest zareje652

strowana w zasobach telewizji sejmowej (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=44AEDA6100AEDA4CC12584F900268581).
Ustalono, ¿e nale¿y pilnie podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zasilania jezior i poddawanych rekultywacji wodnej wyrobisk po wêglu brunatnym, którymi s¹: odkrywka
Kazimierz Pó³noc oraz w niedalekiej przysz³oœci odkrywka
JóŸwin IIB. D³ugoterminowe czynnoœci ratunkowe mog³yby
byæ prowadzone w postaci ruroci¹gowego przesy³u wody
z ujêcia powierzchniowego do wspomo¿enia rekultywacji
wodnej odkrywki JóŸwin IIB oraz z ujêcia infiltracyjnego
dla ratowania jezior w PPK, pobieraj¹c wodê z Jeziora
Œlesiñskiego w biegu Kana³u Œlesiñskiego (Warta–Gop³o).
Poni¿ej przedstawiono zwiêz³¹ charakterystykê hydrologiczno-hydrotechniczn¹ obiektów zwi¹zanych z Kana³em
Œlesiñskim (ryc. 1).
Kana³ Œlesiñski o d³ugoœci 32 km ³¹czy rzekê Wartê
z jeziorem Gop³o, stanowi¹c odcinek drogi wodnej Warta–
Kana³ Bydgoski. Z uwagi na gospodarkê wodn¹ realizowan¹ przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
(RZGW) w Poznaniu, wyodrêbnia siê piêæ jego zasadniczych czêœci (Kamiñski, 2009; Sajna, Gierszewski, 2016),
w tym:
1. kana³ sztuczny o d³ugoœci 0,43 km od rzeki Warty do
œluzy komorowej w Morzys³awiu;
2. kana³ sztuczny o d³ugoœci 7,52 km od œluzy komorowej w Morzys³awiu do œluzy komorowej w P¹tnowie
(tzw. poœrednie stanowisko kana³u);
3. ³añcuch naturalnie po³¹czonych jezior, który stanowi¹ nastêpuj¹ce jeziora: P¹tnowskie, W¹sowsko-Mikorzyñskie, Œlesiñskie. Ten zespó³ jezior stanowi
tzw. szczytowe stanowisko Kana³u Œlesiñskiego
o ³¹cznej d³ugoœci 16,29 km, utrzymywane i zawarte
pomiêdzy œluz¹ w P¹tnowie (od po³udnia) oraz œluz¹
w Gawronach (od pó³nocy);
4. kana³ sztuczny o d³ugoœci 1,61 km od œluzy komorowej w Gawronach do œluzy komorowej w Koszewie;
5. kana³ sztuczny o d³ugoœci 6,15 km od œluzy komorowej w Koszewie do jeziora Gop³o, do którego w km
26,50 kana³u wp³ywa Noteæ Wschodnia.
Ze wzglêdu na silne oddzia³ywanie przemys³u, energetyki, górnictwa odkrywkowego, gospodarki rybackiej, turystyki, rekreacji oraz ¿eglugi najwa¿niejszym dla gospodarki wodnej jest odcinek trzeci kana³u, jak ju¿ wspomniano
zwany szczytowym stanowiskiem Kana³u Œlesiñskiego.
Jeziora tworz¹ce szczytowe stanowisko Kana³u Œlesiñskiego, tj. P¹tnowskie, W¹sowsko-Mikorzyñskie, Œlesiñskie,
s¹ podpiêtrzone i utrzymywane na jednakowym poziomie
piêtrzenia za pomoc¹ œluz w P¹tnowie i Gawronach. Jeziora te charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ morfometri¹, wielkoœci¹ i kszta³tem. Jezioro P¹tnowskie jest p³ytkie, o p³askich
i podmok³ych brzegach, natomiast pozosta³e s¹ typowymi
jeziorami rynnowymi, o znacznym wyd³u¿eniu i dobrze
rozwiniêtej linii brzegowej. Ca³kowita powierzchnia lustra
wody jezior szczytowego stanowiska oraz ³¹cz¹cych je
odcinków kana³u wynosi 7,31 km2, natomiast objêtoœæ wody
– 48,70 mln m3 (Kamiñski 2009). Zmiany zachodz¹ce
w stosunkach wodnych w zlewni szczytowego stanowiska
Kana³u Œlesiñskiego (Warta–Gop³o) i ich analiza zosta³a
ju¿ w latach 70. XX w. przedstawiona przez Pas³awskiego
(1968), bowiem jeziora tego odcinka zosta³y w³¹czone w
1966 r. w obieg ch³odzenia elektrowni Konin, a nastêpnie
elektrowni P¹tnów (Sajna, Gierszewski, 2016).
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Przerzut wód z Kana³u Œlesiñskiego
w kierunku jezior PPK
Zasilanie jezior PPK wodami Kana³u Œlesiñskiego, w po³¹czeniu z przyspieszon¹ rekultywacj¹ wodn¹ wyrobiska
koñcowego odkrywki JóŸwin IIB, musi byæ koncepcyjnie
umocowane w dobrze przemyœlanej strukturze gospodarki
wodnej obiektów i urz¹dzeñ hydrotechnicznych, s³u¿¹cych
do regulacji tej gospodarki. Ustalono, ¿e aby sprostaæ warunkom zrealizowania tego przedsiêwziêcia musz¹ byæ
wykonane nastêpuj¹ce opracowania wiod¹ce:
1. ekspertyza hydrotechniczna dotycz¹ca mo¿liwoœci
zasilania jezior w PPK z Kana³u Œlesiñskiego, oparta
na aktualizacji elementów bilansu wodno-gospodarczego górnego stanowiska Kana³u Œlesiñskiego
w aspekcie mo¿liwoœci zwiêkszenia przerzutu wody
z Warty do jezior szczytowego stanowiska tego kana³u, przy wykorzystaniu do tego celu równie¿ pojemnoœci dyspozycyjnej regionalnego zbiornika retencyjnego Jeziorsko na rzece Warcie poni¿ej Sieradza;
2. koncepcja programowo-przestrzenna infrastruktury
ruroci¹gowego przerzutu wody z Kana³u Œlesiñskiego
(Jezioro Œlesiñskie) w celu przyspieszonej rekultywacji wodnej wyrobiska koñcowego odkrywki JóŸwin IIB
oraz poprawy stanów wody w jeziorach PPK z nastêpuj¹cymi propozycjami rozwi¹zañ:
a) pobór wody z Jeziora Œlesiñskiego za pomoc¹ ujêcia powierzchniowego z t³oczeniem wody do wyrobiska koñcowego odkrywki JóŸwin IIB. Wed³ug
danych KWB Konin akwen ma mieæ powierzchniê
ok. 720 ha, przy docelowej rzêdnej nape³nienia
93 m n.p.m. i pojemnoœci ok. 213 mln m3, przy planowanej jego g³êbokoœci 40,3–68,7 m;
b) pobór wody z Jeziora Œlesiñskiego za pomoc¹ ujêcia powierzchniowego z t³oczeniem wody dla zasilania Jeziora Wilczyñskiego z wykorzystaniem do
tego celu strefy dawnych mokrade³ w dolinkach
cieków dop³ywowych do tego Jeziora. Proces zasilania musi uwzglêdniaæ w tym przypadku sposoby
minimalizuj¹ce zagro¿enia dla chronionych przybrze¿nych ³¹k ramienicowych w Jeziorze Wilczyñskim. Dla poprawy jakoœci przesy³anej wody nale¿y
rozwa¿yæ mo¿liwoœæ drena¿owego poboru wody
z Jeziora Œlesiñskiego w po³¹czeniu ze zbadaniem
warunków hydrogeologicznych do za³o¿enia ujêcia
infiltracyjnego. Brakuj¹ce iloœci wody w zasobach
jezior PPK okreœla siê orientacyjnie na 40 mln m3
(Nowak, 2020).
PODSUMOWANIE
1. Od kilkudziesiêciu lat w po³udniowo-wschodniej
czêœci Pojezierza GnieŸnieñskiego pomiêdzy rynn¹ Powidz–
Ostrowo i rynn¹ Kana³u Œlesiñskiego uformowa³ siê rozleg³y lej depresji wokó³ kolejnych odkrywek wêgla brunatnego. Lokalizacjê leja depresji przy zmieniaj¹cych siê
frontach odwodnieñ poszczególnych odkrywek zobrazowano na mapach hydroizohips (ryc. 3).
2. W latach 80. i 90. XX w. centrum leja depresji towarzyszy³o odkrywce P¹tnów, a lej depresyjny wokó³ tej
odkrywki bardzo silnie oddzia³ywa³ na pobliskie Jezioro
Gos³awskie, Jezioro P¹tnowskie i Jezioro Mikorzyñskie,
wywo³uj¹c infiltracjê wód powierzchniowych z tych jezior.

Jednak nigdy eksploatacja w rejonie P¹tnowa nie spowodowa³a przekroczenia leja depresji poza zasiêg rynny
Kana³u Œlesiñskiego.
3. W miarê przemieszczania siê odkrywek wêgla brunatnego w kierunku pó³nocno–zachodnim w stronê rynny
jeziornej Powidz–Ostrowo zosta³ zachowany kszta³t leja
depresji z powierzchni¹ ok. 300 km2, ze wzrastaj¹cym
oddzia³ywaniem na jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Ekspansja systemów odwodnieniowych odkrywek Kazimierz Pó³noc i JóŸwin IIB spowodowa³a, ¿e
w miarê zbli¿ania siê frontów odwodnieniowych do ww.
jezior wzrasta³a presja odwodnienia górniczego na stany
wody w tych jeziorach.
4. Presja górnicza na wody podziemne w rejonie PPK
i inne czynniki umniejszaj¹ce zdolnoœci do odnawiania
zasobów wodnych w zlewniach jeziornych spowodowa³y
w efekcie obni¿anie siê poziomu wody w jeziorach: Budzis³awskim, Wilczyñskim, Suszewskim i Kownackim, co
wykazano w treœci niniejszej publikacji.
5. Przy rozpatrywaniu presji odwodnienia górniczego
na jeziora w PPK trzeba mieæ równie¿ na uwadze to, ¿e ww.
jeziora znajduj¹ siê w strefie wododzia³owej III rzêdu pomiêdzy zlewni¹ Warty a zlewn¹ Noteci Zachodniej, przez
co s¹ one bardzo wra¿liwe w swoich bilansach wodnych na
d³ugoterminowe okresy suszy. Na obszarze przyleg³ym do
tych jezior ma równie¿ miejsce znaczny pobór wód podziemnych na rzecz infrastruktury siedliskowej oraz w okresie letnim zwi¹zanej z intensywnym wykorzystaniem wód
do celów utrzymania zieleni w licznych obiektach zabudowy letniskowej.
6. Istnieje pilna potrzeba racjonalnie zorganizowanego
przerzutu wody z Kana³u Œlesiñskiego do rekultywacji
wodnej wyrobiska koñcowego odkrywki JóŸwin IIB oraz
odbudowy zasobów wodnych jezior w Powidzkim Parku
Krajobrazowym wed³ug wstêpnych propozycji przedstawionych w tej publikacji.
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