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ANALIZA MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH
NA PODSTAWIE NUMERYCZNYCH MODELI WYBRANYCH STRUKTUR
WODONOŒNYCH REJONU WROC£AWIA
THE USE OF POTENTIAL GROUNDWATER RESOURCES FROM NUMERICAL MODELS
OF SELECTED HYDROGEOLOGICAL STRUCTURES NEAR WROC£AW
JACEK GURWIN1, LECH POPRAWSKI1

Abstrakt. Przeprowadzone prace mia³y na celu ocenê mo¿liwoœci zaopatrzenia aglomeracji Wroc³awia w wodê dobrej jakoœci ze zbiorników wód podziemnych. Badania skoncentrowano na GZWP wydzielonych w otoczeniu miasta. Wykonane numeryczne modele potwierdzi³y, ¿e zasoby zbiorników kenozoicznych s¹ odpowiednie, by lokalizowaæ w nich du¿e ujêcia, które w znacz¹cy sposób uzupe³ni³yby
istniej¹cy system zaopatrzenia mieszkañców. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych badanych obszarów oceniono na poziomie ok.
170 tys. m3/d. Oprócz stwierdzenia znacz¹cych zasobów GZWP 322 i formalnie nieistniej¹cego GZWP 321-E w optymalizacji modelowej
wykazano mo¿liwoœæ ujêcia 15 tys. m3/d ze struktury bogdaszowickiej, w³¹czonej do wschodniej czêœci GZWP 319, na zachód od
Wroc³awia. Modu³ odnawialnoœci infiltracyjnej obliczono na 3,0 l/s km2.

S³owa kluczowe: numeryczny model filtracji, zasoby wód podziemnych, GZWP, MODFLOW/MODPATH, aglomeracja Wroc³awia.
Abstract. The aim of the research was to evaluate capability of giving furtherance to the water supply system in the Wroc³aw agglomeration from groundwater reservoirs. They focused on MGWBs in the vicinity of the city. Numerical model calculations prove that groundwater
resources of Cenozoic structures are appropriate for localising large intakes to significantly support the Wroc³aw water supply system.
Disposal groundwater resources in the study areas were evaluated at ~170 000 m3/d. Apart from indicating the groundwater resources in the
MGWB 322 and the formally cancelled MGWB 321-E, it was also shown the possibility of extraction of 15 000 m3/d from the Bogdaszowice
structure included in the MGWB 319. Recharge from infiltration was evaluated at 3.0 l/s km2.

Key words: numerical groundwater modelling, groundwater resources, MGWB, MODFLOW/MODPATH, Wroc³aw agglomeration.

WSTÊP
Wroc³aw od XIII wieku posiada zbiorowy system zaopatrzenia w wodê. Pierwszym dokumentem historycznym mówi¹cym o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków
jest przywilej ksiêcia Henryka IV Prawego (Probusa) z 31
stycznia 1272 r. Zezwala³ on miastu na pobór wody z Odry
i O³awy dla wodoci¹gów i zasilanie fos miejskich oraz na
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odprowadzanie œcieków. W przesz³oœci Ÿród³em wody dla
miasta by³y najczêœciej wody powierzchniowe. Jednak¿e
od czasu wielkich epidemii w koñcu XIX wieku Ÿród³em
zaopatrzenia w wodê sta³y siê wody podziemne dolin Odry
i O³awy. Od 1905 r. miasto by³o zaopatrywane w wodê pitn¹
z ujêcia infiltracyjnego (fig. 1). Ta niezbyt udana inwestycja
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stworzona przez niemieckich in¿ynierów jest stale rozbudowywana (Poprawski, 1989a).
Poniewa¿ ujêcie dla Wroc³awia bazuje na wodach powierzchniowych O³awy, zdecydowano siê przeprowadziæ
szereg prac badawczych dla ustalenia mo¿liwoœci uzupe³nienia systemu o pobór wód podziemnych znacznie lepszej jakoœci ze struktur wodonoœnych w pobli¿u Wroc³awia.
Podstaw¹ obliczeñ bilansowych i zasobowych by³y numeryczne modele filtracji, wykonane w ró¿nej skali i o ró¿nym stopniu szczegó³owoœci. Wykazano, ¿e wykszta³cenie
kenozoicznych poziomów wodonoœnych jest odpowiednie
dla lokalizacji ujêæ wód podziemnych o wydajnoœciach co

najmniej kilkunastu tys. m3/d, co stwarza mo¿liwoœæ alternatywnego zaopatrzenia aglomeracji Wroc³awia w wodê. Na
podstawie symulacji optymalizacyjnych wykonanych na numerycznych modelach filtracji dla wschodniej czêœci by³ego
GZWP nr 321 oraz struktury Bogdaszowice–Radakowice
przedstawiono sk³adniki bilansowe i ocenê zasobów wód
podziemnych. Uzyskane wyniki przeanalizowano ³¹cznie
z obliczeniami dla systemu wodonoœnego GZWP nr 322
Oleœnica, po³o¿onego na NE od Wroc³awia (Gurwin, Serafin, 2007), objêtego tak¿e wczeœniejszym modelem dla obszaru oleœnicko-nieciszowskiego (Staœko, 2004).

AKTUALNY STAN ZAOPATRZENIA WROC£AWIA W WODÊ
Wody powierzchniowe ze stawów infiltracyjnych poddawane s¹ uzdatnianiu w zak³adzie Na
Grobli, a od 1982 r. dzia³a stacja uzdatniania w Mokrym Dworze. Zak³ady w 99% bazuj¹ na wodach
powierzchniowych (fig. 1). Jakoœæ wód dostarczana
ze stawów infiltracyjnych do produkcji wody pitnej
w tych zak³adach pozostawia jednak wiele do ¿yczenia. Analiza œrodowiska hydrogeochemicznego
w obszarze zlewni wodoci¹gowej Wroc³awia zosta³a przedstawiona przez M¹dralê i in. (2001).
Œrednie dobowe zu¿ycie wody aglomeracji
wroc³awskiej wynosi³o w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia 240 tys. m3/d, a w ostatnich latach kszta³tuje siê na poziomie oko³o 120 tys. m3/d.
Obecnie dla potrzeb wroc³awskich wodoci¹gów
eksploatuje siê mniej ni¿ 1% wód podziemnych
(ujêcie z utworów neogenu w Leœnicy, które zaopatruje mieszkañców Leœnicy i kilku okolicznych
osiedli). Z eksploatacji zosta³a wy³¹czona studnia
g³êbinowa Grobla II, ujmuj¹ca wodê z piêtra triasowego. Zlikwidowane zosta³o tak¿e lokalne ujêcie
Paw³owice. W zwi¹zku z powy¿szym udzia³ wód

Fig. 1. Schemat systemu zaopatrzenia Wroc³awia
w wodê (Gurwin i in., 1995; M¹drala i in., 2001)
1 – przepompownie wód z Nysy K³odzkiej, 2 – ujêcie Obórki,
3 – ujêcie Jaczkowice, 4 – tereny wodonoœne Wroc³awia, 5 – granica ujêcia infiltracyjnego, 6 – ujêcie wód powierzchniowych
Czechnica, 7 – stawy infiltracyjne, 8 – studnie, 9 – ruroci¹g magistralny, 10 – zak³ad produkcji wody Mokry Dwór, 11 – zak³ad
produkcji wody Na Grobli

A scheme of the Wroc³aw water supply system
(after Gurwin et al., 1995; M¹drala et al., 2001)
1 – water transfer from the Nysa K³odzka River, 2 – Obórki water
intake, 3 – Jaczkowice water intake, 4 – Wroc³aw water intake
area, 5 – border of infiltrating water intake area, 6 – Czechnica
surface water intake, 7 – infiltration ponds, 8 – exploitation wells,
9 – major water pipeline, 10 – water plant Mokry Dwór,
11 – water plant Na Grobli

Analiza mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód podziemnych na podstawie numerycznych modeli...

podziemnych w zaopatrzeniu miasta mo¿e byæ z powodzeniem zwiêkszony oraz wzbogacony poprzez wykorzystanie
dobrej jakoœci wód podziemnych ze struktur kenozoicznych
i triasowych, rozmieszczonych g³ównie poza obszarem
miejskim.
Aktualne stanowisko w³adz miasta opiera siê na mylnym
przekonaniu, ¿e Wroc³aw nie ma zasobów wód podziemnych przydatnych do celów komunalnych. Dzieje siê to
w okresie, kiedy wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z bezradnoœci
miasta w obliczu ewentualnej katastrofy ekologicznej lub
dzia³añ terrorystycznych. S³aboœæ systemu zaopatrzenia
Wroc³awia w wodê zosta³a obna¿ona podczas wielkiej powodzi w lipcu 1997 r., kiedy to miasto prawie przez miesi¹c
pozbawione by³o wody pitnej, któr¹ awaryjnie dowo¿ono
w³aœnie ze studni g³êbinowych zak³adów przemys³owych.
Jednak przez najbli¿sze lata podstawowym Ÿród³em wody dla Wroc³awia bêd¹ wody powierzchniowe, poniewa¿
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miasto zainwestowa³o znaczne œrodki w modernizacjê systemu pozyskiwania z rzek wody surowej (g³ównie z funduszy
unijnych). Wydaje siê jednak, ¿e czêœæ œrodków mo¿na z powodzeniem przeznaczyæ na stopniowe zastêpowanie surowca pobieranego z rzek wodami podziemnymi (jako Ÿród³a
dodatkowego, wykorzystywanego w celach awaryjnych oraz
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dostawy wody). Obecnie nie
ma mo¿liwoœci zbudowania jednego ujêcia miejskiego bazuj¹cego na wodach podziemnych, o wydajnoœci zaspokajaj¹cej perspektywiczne potrzeby ca³ego Wroc³awia. Najtrudniejsza pod tym wzglêdem jest sytuacja centrum miasta.
Jednak¿e ujêcia satelitarne, po³¹czone w jeden system mog¹
z powodzeniem zabezpieczyæ potrzeby aglomeracji. Dzielnice peryferyjne mog¹ bazowaæ albo na w³asnych ujêciach,
albo wykorzystywaæ ujêcia oddalone o kilka do kilkunastu
kilometrów od granic miasta.

ANALIZA KR¥¯ENIA WÓD PODZIEMNYCH I ZASOBÓW
ZBIORNIKÓW WODONOŒNYCH W REJONIE WROC£AWIA
Pierwsza koncepcja stworzenia alternatywnych Ÿróde³
zaopatrzenia w wodê podziemn¹ dla Wroc³awia zosta³a przedstawiona przez J. Kryzê, L. Poprawskiego i S. Staœkê w
latach 80. ubieg³ego stulecia (Poprawski red., 1989b). Potwierdzi³y j¹ równie¿ póŸniejsze badania geologiczne (K³apciñski, 1983; Dokumentacja..., 1996, 2006; Kryza i in, 2001;
Staœko 2004; Gurwin, Serafin, 2007; Gurwin, w druku).
Oceny zasobowe regionu wroc³awskiego dotyczy³y
g³ównie:
– doliny kopalnej Bogdaszowice–Radakowice,
– GZWP nr 322 Oleœnica wraz z dolinami kopalnymi
nieciszowsk¹ i oleœnick¹ (Gurwin, Serafin, 2007),
– GZWP nr 319 Prochowice–Œroda Œl.–Jaroszów,
– GZWP nr 321 K¹ty Wroc³awskie–Jelcz–O³awa
(czêœæ wschodnia – Gurwin, w druku).
Zbiornik GZWP 322 po³o¿ony jest w powiecie oleœnickim, ok. 15 km na pó³nocny wschód od Wroc³awia, a wschodnia czêœæ GZWP 321 – na po³udniowy wschód od granic
Wroc³awia po Brzeg (fig. 2). Zbiorniki te wraz ze struktur¹
Bogdaszowic, zlokalizowan¹ na zachodzie i w³¹czon¹ do
GZWP 319, zosta³y uznane za potencjalne Ÿród³a zaopatrzenia aglomeracji wroc³awskiej w wodê. Na uk³ad wymienionych zbiorników nak³ada siê równie¿ czwartorzêdowy GZWP
320 zwi¹zany z pradolin¹ Odry. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w 2001 r. Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych przy
Ministrze Œrodowiska uzna³a, ¿e zachodni fragment GZWP
321 zostaje w³¹czony (wraz ze struktur¹ bogdaszowick¹) do
GZWP 319 Prochowice–Œroda Œl., natomiast pozosta³¹
czêœæ skreœlono z rejestru GZWP.
Analizowany obszar by³ej wschodniej czêœci GZWP 321
wynosi 356 km2. Obliczony na podstawie symulacji dla warunków ustalonych ca³kowity modu³ odnawialnoœci dla obszaru bilansowego modelu wynosi 1,40 l/s km2 (5 m3/h km2).
Modu³ odnawialnoœci infiltracyjnej ustalono na 0,65 l/s km2

(Gurwin, w druku). Jest to obszar regionalnej strefy drena¿u
Odry, w której wody podziemne mog¹ zostaæ przejête ujêciami bez szkody dla odnawialnoœci systemu (i obszarów
s¹siednich), tote¿ zaproponowano przyjêcie wielkoœci zasobów dyspozycyjnych zbiornika na poziomie wartoœci ca³kowitych dop³ywów okreœlonych na modelu. Na podstawie symulacji prognostycznych maksymalnej mo¿liwej eksploatacji zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zbiornika neogeñskiego ustalono na 99 200 m3/d.
W przypadku GZWP 322 oceny zasobowe wód podziemnych oparto równie¿ na wynikach numerycznego modelu filtracji, ca³kowity modu³ odnawialnoœci dla obszaru bilansowego wyniós³ 1,85 l/s km2 (6,6 m3/h km2) (Gurwin, Serafin, 2007). W symulacjach optymalizacyjnych, maj¹cych
na celu oszacowanie wielkoœci zasobów dyspozycyjnych,
w poszczególnych ujêciach wprowadzano wartoœci ni¿sze
od zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, by równoczeœnie nie przekraczaæ przyjêtego poziomu odnawialnoœci
systemu wodonoœnego. W kolejnych symulacjach kontrolowano obni¿enia wysokoœci hydraulicznych i na tej podstawie zestawiono ostateczny bilans przep³ywów wód podziemnych. Nast¹pi³ niewielki wzrost dop³ywów bocznych (ok.
6%), przy jednoczesnej redukcji o 41% odp³ywów poza granice zbiornika. Charakterystyczny jest znacz¹cy przyrost zasilania z cieków i obni¿enie drena¿u rzecznego. Ostatecznie
symulacje wykaza³y, ¿e zasoby dyspozycyjne zbiornika
GZWP 322 mo¿na przyj¹æ na poziomie 39 162 m3/d.
We wczeœniejszych badaniach obszaru oleœnicko-nieciszowskiego (Staœko, 2004), w innych granicach i przy innej
schematyzacji modelu, wskazano w tym rejonie na mo¿liwoœci ujêcia wód z wydajnoœciami nawet rzêdu 51 tys. m3/d, co
dodatkowo potwierdza mo¿liwoœæ uzupe³nienia zaopatrzenia w wodê z GZWP 322.

44

Jacek Gurwin, Lech Poprawski

Fig. 2. Lokalizacja obszarów badañ na tle uk³adu hydrograficznego
Location of study areas against the hydrographical background

NUMERYCZNY MODEL FILTRACJI
WÓD PODZIEMNYCH STRUKTURY BOGDASZOWIC

Numeryczny model ujêcia wód podziemnych Radakowice
w strukturze Bogdaszowic obejmuje powierzchniê 127 km2.
Obszar jest drenowany przez Bystrzycê i Strzegomkê na
po³udniowym wschodzie (fig. 2) oraz przez mniejsze cieki:
Karczycki Potok w centrum obszaru, Brzezinka na pó³nocy
i inne cieki bez nazwy. Powierzchnia terenu obni¿a siê od
zachodu ku wschodowi, od 150–165 do ok. 120 m n.p.m.
Uk³ad hydrostrukturalny i hydrodynamiczny wód podziemnych odwzorowano na modelu wielowarstwowym, sk³adaj¹cym siê z trzech warstw symuluj¹cych poziomy wodonoœne,
z dowi¹zanymi do nich parametrami przes¹czania dwóch
warstw rozdzielaj¹cych. Jest to rozwi¹zanie optymalne w warunkach istniej¹cego rozpoznania. Czwartorzêdowe piêtro
wodonoœne odgrywa g³ówn¹ rolê w kszta³towaniu lokalnych
warunków hydrogeologicznych ze wzglêdu na dolinê kopaln¹
wype³nion¹ osadami piaszczysto-¿wirowymi o wysokiej wodoprzewodnoœci, dochodz¹cej do kilku tysiêcy m2/d.
Metoda numerycznego modelowania zosta³a zastosowana w obszarze ujêcia Radakowice w celu prawid³owego odwzorowania rozk³adu strumieni wód podziemnych dla zadanych warunków zasilania i drena¿u, by na tej podstawie
przeprowadziæ symulacje prognostyczne eksploatacji studni.
Przeœledzone zosta³y zmiany hydrodynamiczne w wielowar-

stwowym uk³adzie kr¹¿enia wód podziemnych i wp³yw skupionej eksploatacji na bilans i zasoby wodonoœnej struktury
bogdaszowickiej (fig. 3). U¿ytkowy poziom wodonoœny traktowano ³¹cznie jako utwory doliny kopalnej i poziomu neogeñskiego. Mapa hydroizohips odzwierciedla uk³ad hydrodynamiczny dla warunków aktualnego, niewielkiego poboru
wód podziemnych. Kierunki filtracji wód podziemnych wskazuj¹ na odp³yw wód ku wschodowi i pó³nocy. Wartoœci wysokoœci hydraulicznej malej¹ od 138 m n.p.m. na SW do
120 m n.p.m. na E – w rejonie odp³ywu Bystrzycy z obszaru.
Podobnie uk³ada siê zwierciad³o wód podziemnych drugiego
poziomu wodonoœnego neogenu, którego drena¿ równie¿
nastêpuje w dolinie Bystrzycy.
Obliczony na podstawie symulacji ca³kowity modu³ odnawialnoœci dla obszaru bilansowego wed³ug stanu quasi-naturalnego wynosi 5,5 l/s km2 (19,7 m3/h km2). Zasoby
odnawialne, jako suma wszystkich dop³ywów, wynosz¹
60 238 m3/d. Wielkoœæ tych zasobów zale¿y od infiltracji
efektywnej, która stanowi 56% ca³kowitej odnawialnoœci
wód podziemnych, jak te¿ od dop³ywów bocznych, na które
sk³adaj¹ siê dop³ywy od po³udnia i od zachodu. Modu³ odnawialnoœci infiltracyjnej (do I i II warstwy) ustalono na
3,0 l/s km2. Jest to wartoœæ w³aœciwa dla obszaru obejmuj¹cego na du¿ej powierzchni strefê alimentacji wód podziemnych.

Analiza mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód podziemnych w oparciu o numeryczne modele...
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Fig. 3. Warunki brzegowe i rozk³ad wysokoœci hydraulicznych u¿ytkowego poziomu wodonoœnego
wed³ug kalibracji modelu dla warunków eksploatacji z 2001 r.
Boundary conditions and head distribution of the major aquifer according to model calibration with groundwater
exploitation from 2001

Dla dwóch g³ównych poziomów wodonoœnych oszacowano:
– modu³ ca³kowitego zasilania warstwy II – u¿ytkowy
poziom wodonoœny Q/Tr (infiltracja + dop³ywy boczne +
ascenzja w strefie drena¿u), który wynosi 3,36 l/s km2
(12,1 m3/h km2);

– modu³ ca³kowitego zasilania warstwy III – dolny poziom wodonoœny Tr (dop³ywy boczne + przes¹czanie z góry),
który wynosi 0,42 l/s km2 .
W przypadku warstwy II (u¿ytkowej) 63% zasilania stanowi przes¹czanie z warstwy I poprzez warstwê glin lub
i³ów, czyli z nieci¹g³ego poziomu przypowierzchniowego.
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Fig. 4. Rozk³ad wysokoœci hydraulicznych u¿ytkowego poziomu wodonoœnego wed³ug symulacji modelu
dla warunków prognozowanej eksploatacji ujêcia
1 – otwory ujmuj¹ce utwory czwartorzêdowe, 2 – otwory ujmuj¹ce utwory neogenu, 3 – hydroizohipsy, 4 – kierunki przep³ywu wód podziemnych, 5 – g³ówne
osie drena¿u, 6 – zasoby eksploatacyjne ujêæ, 7 – obszar ujêcia Radakowice, 8 – granica modelu

Head contour map of the major aquifer according to model simulation for prognostic exploitation
1 – intakes of Quaternary aquifer, 2 – intakes of Neogene aquifer, 3 – hydroizohypses, 4 – directions of groundwater outflow, 5 – major drainage axes,
6 – extractable groundwater resources of intakes, 7 – Radakowice intake area, 8 – model boundary

SYMULACJE PROGNOSTYCZNE EKSPLOATACJI
UJÊÆ WÓD PODZIEMNYCH

Na wykalibrowanym modelu przeprowadzono symulacjê
z uwzglêdnieniem ujêcia wód podziemnych Radakowice.
Ujêcie to zosta³o zaplanowane na bazie istniej¹cych studni z
sumaryczn¹ wielkoœci¹ poboru 15 tys. m3/d. Przewiduje siê,

¿e ujêcie bêdzie siê sk³ada³o z 10 studni – w grupach po piêæ
na po³udnie i na pó³noc od wsi £owêcice ko³o Radakowic.
Ze wzglêdu na usytuowanie ujêcia w strefie zasilania,
przed aktywacj¹ studni na modelu postanowiono zmodyfikowaæ warunki brzegowe modelu. Nale¿a³o bowiem
uwzglêdniæ mo¿liwoœæ lokalnego osuszenia poziomu przypowierzchniowego oraz wysychania cieków w tej czêœci obszaru. Mniejsze cieki w okresie suchym nie prowadz¹ wody,

Analiza mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód podziemnych na podstawie numerycznych modeli...

Tabela 1
Wyniki symulacji modelu w zakresie optymalizacji
zasobowej ujêcia
Results of model simulation in optimisation conditions
of groundwater intake
Powierzchnia obszaru
bilansowego modelu

127 km2

Warunki wed³ug aktualnego stanu
[l/s km2]

[m3/h km2

Modu³ ca³kowitego zasilania

3,36

12,1

Modu³ odnawialnoœci z przes¹czania

2,40

8,63

Modu³ ca³kowitego zasilania

0,42

1,51

Modu³ odnawialnoœci z przes¹czania

0,35

1,26

U¯YTKOWY POZIOM Q/Tr

DOLNY POZIOM Tr

Optymalizacja zasobowa u¿ytkowego poziomu wodonoœnego
Zasoby dyspozycyjne zbiornika

28 773 m3/d

Modu³ ca³kowitej odnawialnoœci

3,73 l/s km2

Modu³ zasobów dyspozycyjnych

2,62 l/s km2

Stopieñ wykorzystania zasobów wód podziemnych zbiornika
aktualny
3

prognozowany

Pobór wód podziemnych

6706 m /d

21 706 m3/d

Wykorzystanie zasobów

23%

75%
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dlatego odwzorowano je pakietem DRAIN (McDonald, Harbaugh, 1988). Po dokonanych zmianach zasilanie infiltracyjne w wiêkszym stopniu nast¹pi³o bezpoœrednio do warstwy
II (przy zredukowanych wartoœciach rzêdu 1–5·10–6 m/d),
natomiast zmniejszeniu uleg³o ogólne zasilanie warstwy I ze
wzglêdu na inny zasiêg po osuszeniu bloków. WyraŸnie
zmieni³y siê sk³adniki bilansowe; eksploatacja w poziomie
u¿ytkowym spowodowa³a przyrost dop³ywów bocznych do
wartoœci 4604 m3/d, przy jednoczesnym zmniejszeniu o ok.
50% odp³ywu poza granice obszaru. Redukcji uleg³a równie¿ wartoœæ przes¹czania do warstw s¹siednich. Zmniejszenie wysokoœci hydraulicznych spowodowa³o tak¿e zwiêkszenie infiltracji z rzek do poziomu 27 235 m3/d, przy jednoczesnym spadku drena¿u do 25 371 m3/d. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e po uwzglêdnieniu na modelu poziomu przypowierzchniowego wartoœci te odnosz¹ siê w³aœnie do kontaktu
z tym poziomem.
Zaobserwowane zmiany w uk³adzie hydrodynamicznym
to znaczne osuszenie poziomu przypowierzchniowego w strefie zasilania oraz powstanie leja depresji w warstwie II, który
z uwagi na bardzo wysok¹ wodoprzewodnoœæ osadów w dolinie kopalnej (kilka tysiêcy m2/d przy mi¹¿szoœci 60–90 m)
ma kszta³t owalny, sp³aszczony, wyci¹gniêty w osi NW–SE
(fig. 4). Obni¿enia zwierciad³a piezometrycznego wynios³y
8–10 m. Zasoby dyspozycyjne ustalono na 28 773 m3/d
(tab. 1)

MO¯LIWOŒCI ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA WROC£AWIA
W WODY PODZIEMNE
Analiza stanu rozpoznania zasobów dyspozycyjnych
i eksploatacyjnych wód podziemnych w wytypowanych obszarach perspektywicznych wykaza³a, ¿e g³ówne zasoby
zwyk³ych wód podziemnych regionu wroc³awskiego wystêpuj¹ w kenozoiku. W opisanych strukturach wodonoœnych
wystêpuj¹ zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w iloœci
120–170 tys. m3/d.
Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ zbiorniki zwi¹zane z plejstoceñskimi
dolinami kopalnymi i plioceñskimi poziomami wodonoœnymi. W tych formacjach geologicznych wydzielono g³ówne
zbiorniki wód podziemnych o numerach 319, 321, 322. Potwierdzono te¿ szczególn¹ przydatnoœæ, jako potencjalnego
Ÿród³a zaopatrzenia Wroc³awia w wodê, struktur: Bogdaszo-

wice–Radakowice oraz Oleœnica–Nieciszów. Przeanalizowano informacje z 2200 otworów hydrogeologicznych. Jak
wspomniano, obecnie w regionie wroc³awskim, poza obszarem miasta, wykorzystanie wód podziemnych jest niewielkie. Du¿a czêœæ zasobów z powodzeniem mo¿e byæ przeznaczona do zaopatrzenia w wodê samego Wroc³awia.
Na podstawie rozpoznania hydrogeologicznego, udokumentowanych zasobów i optymalizacji pracy ujêæ na numerycznych modelach filtracji dla wydzielonych szeœciu obszarów wodoci¹gowych przed³o¿ono propozycjê budowy ujêæ
wód podziemnych. S¹ to nastêpuj¹ce wytypowane obszary
ujêæ: Karczyce–Radakowice, ¯órawina, Nadolice, Oleœnica,
Cesarzowice–Rakoszyce, Brodno.

PODSUMOWANIE
Wyniki symulacji numerycznych jednoznacznie wskazuj¹ na mo¿liwoœci eksploatacji wód podziemnych w iloœci
odpowiedniej dla zaopatrzenia mieszkañców Wroc³awia.
Ustalone zasoby, a tak¿e ju¿ istniej¹ca infrastruktura mog¹
byæ wykorzystane w celu uzupe³nienia istniej¹cego systemu
wodami dobrej jakoœci ze zbiorników wód podziemnych.

W przypadku perspektywicznej struktury wodonoœnej
Bogdaszowic zasoby dyspozycyjne ustalono na 28 773 m3/d,
przy module ca³kowitego zasilania u¿ytkowego poziomu
wodonoœnego wynosz¹cym 3,36 l/s km2. Aktualny pobór
wód podziemnych stanowi ok. 23% zasobów, a po uruchomieniu ujêcia wartoœæ ta wzros³aby do 75%.
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W opisanych strukturach wodonoœnych wystêpuj¹ zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ³¹cznie w iloœci ok.
120–170 tys. m3/d. Na tej podstawie opracowano koncepcjê

budowy ujêæ wód podziemnych. Wykonane modele numeryczne zbiorników umo¿liwiaj¹ równie¿ rozpatrzenie przydatnoœci innych wariantów lokalizacji ujêæ.
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