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UWARUNKOWANIA PROWADZENIA REKULTYWACJI WODNEJ NA TERENACH
POEKSPLOATACYJNYCH NA PRZYK£ADZIE ZBIORNIKA WODNEGO PRZYKONA
WATER RECLAMATION CONDITIONS IN POST-MINING LANDS
BASED ON THE PRZYKONA WATER RESERVOIR
KRZYSZTOF POLAK1, JERZY KLICH1

Abstrakt. Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Wêgla Brunatnego Adamów S.A.
Zbiornik zosta³ wykonany na zwa³owisku wewnêtrznym nadk³adu, gdzie pierwotnie przep³ywa³a rzeka Teleszyna. Zatopienie zbiornika
odby³o siê poprzez skierowanie wód pochodz¹cych z odwodnienia odkrywki Adamów. Po zakoñczeniu nape³niania zbiornika Teleszyna zosta³a ponownie prze³o¿ona. W rezultacie zbiornik Przykona sta³ siê czêœci¹ systemu rzecznego. Z powodu uformowania pod³o¿a zbiornika
z przepuszczalnych mas skalnych znajduje siê on wci¹¿ w zasiêgu drenuj¹cego oddzia³ywania leja depresji wokó³ czynnej odkrywki Adamów. W zwi¹zku z tym obserwuje siê straty przep³ywu wody na wysokoœci zbiornika. Aby je uzupe³niæ, zaplanowano wykonanie kana³u zasilaj¹cego, którym doprowadzane by³yby wody pochodz¹ce z systemu odwodnienia odkrywki Adamów. Zasilanie zbiornika konieczne
bêdzie tak d³ugo, dopóki nie nast¹pi odbudowa ciœnieñ hydrostatycznych wód podziemnych w otoczeniu zbiornika.
S³owa kluczowe: górnictwo wêgla brunatnego, rekultywacja wodna, kszta³towanie krajobrazu, zbiorniki powyrobiskowe, gospodarka wodna.
Abstract. The Przykona water reservoir is located in the post-mining area of the Adamów Lignite Mine (central Poland). The water reservoir was formed on the inner waste dumping ground, which is located in the original river bed of the Teleszyna River. The flooding of the reservoir was achieved using mine water taken from the dewatering system. After the flooding, the Teleszyna River had been re-directed to an artificial lake. As a result, the artificial reservoir became a part of the river system. Due to the permeability of the reservoir background and
the influence of the cone of depression, water leakage from the reservoir has occurred. It was necessary to use the mine water resource in order
to induce the water flow through the restored river system. To utilise surface water resources, a special channel connecting the mine with
the lake is required. Teleszyna River irrigation could result from ground water level recovery in the area below the Przykona reservoir.
Key words: lignite mining, water reclamation, landscape shaping, post-mining reservoirs, water management.

WSTÊP
Górnictwo wêgla brunatnego w Polsce w swojej wieloletniej historii nie oddawa³o do u¿ytku tak wielkich powierzchni zrekultywowanych jak w ostatnich kilkunastu latach. W pocz¹tkowym okresie budowano niewielkie wyrobiska odkrywkowe, które po wyp³yceniu utworami nadk³adu zagospodarowano zazwyczaj w kierunku leœnym lub
rolnym. W zwi¹zku z niekorzystnym bilansem mas ziemnych w wyrobiskach powstaj¹ coraz czêœciej zbiorniki wod-

1

ne. W najbli¿szych latach powstanie kilkanaœcie kolejnych
zbiorników w odkrywkowych wyrobiskach górniczych.
Obecnie do nape³niania zbiorników wykorzystywane s¹ wody kopalniane pochodz¹ce z odwadniania s¹siednich wyrobisk. Zbiorniki te doœæ czêsto funkcjonuj¹ w zasiêgu leja
depresji wywo³anego górniczym odwodnieniem. W daj¹cej
siê przewidzieæ przysz³oœci zbiorniki powyrobiskowe bêd¹
musia³y byæ zatapiane przy wykorzystaniu naturalnych za-
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sobów wodnych, których niedostatek bêdzie powodowa³
wyd³u¿enie czasu zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.
Jednym z pierwszych zbiorników wodnych, który w ca³oœci przygotowany zosta³ w ramach celowych dzia³añ rekultywacyjnych, jest zbiornik wodny Przykona. Zbiornik ten
powsta³ na zwa³owisku wewnêtrznym odkrywki Adamów.
Sztuczny akwen znajduje siê w zasiêgu leja depresji kopalni,
a po prze³o¿eniu rzeki Teleszyny jest zbiornikiem przep³ywowym. Zakoñczenie zrzutu wód kopalnianych do odtwo-

rzonego koryta rzeki spowodowa³o niekorzystne zmiany
w œrodowisku wód powierzchniowych. Zmiany te mo¿na rekompensowaæ jedynie poprzez odpowiednie wykorzystanie
zasobów wód kopalnianych.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e problemy podobne do przedstawionych w artykule wyst¹pi¹ w najbli¿szych latach w zwi¹zku z planowan¹ likwidacj¹ i nape³nianiem coraz wiêkszych
odkrywkowych wyrobisk górniczych.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH
Obszar eksploatowanego z³o¿a wêgla brunatnego Adamów le¿y w zlewni Teleszyny, lewobrze¿nego dop³ywu
Warty.
Na obszarze eksploatacji z³ó¿ wêgla brunatnego w rejonie
adamowskim wydziela siê trzy piêtra wodonoœne: czwartorzêdowy, neogeñski i kredowy. W obrêbie piêtra kredowego
zosta³ wydzielony g³ówny zbiornik wód podziemnych GZWP
151 – Zbiornik Turek–Konin–Ko³o (Kleczkowski red., 1990).
Dla potrzeb projektowania eksploatacji górniczej wydziela siê dwa kompleksy wodonoœne: nadk³adowy i podwêglowy. Kompleks nadk³adowy tworz¹ poziomy czwartorzêdowe
oraz poziom nadwêglowy neogenu. Jego mi¹¿szoœæ, jako
suma poziomów, jest zmienna, zale¿na od morfologii stropu
utworów neogeñskich i kredowych; œrednio w z³o¿u wynosi
24–25 m, lokalnie dochodzi do 40–60 m. Wspó³czynnik filtracji utworów przepuszczalnych wynosi od 5,8×10–7 do
5,5×10–4 m/s, ods¹czalnoœæ 0,14–0,18 (Ilnicki, 2007). Kom-

pleks podwêglowy tworz¹ utwory podwêglowe neogenu
i poziom górnokredowy. Poziomy te s¹ lokalnie rozdzielone
utworami s³abo przepuszczalnymi, st¹d wystêpuj¹ tu utrudnione kontakty hydrauliczne. Ze wzglêdu jednak na ³¹cznoœæ
na du¿ym obszarze przez okna hydrauliczne i g³êbokoœæ wystêpowania maj¹ one wspólny uk³ad kr¹¿enia, dlatego traktowane s¹ wspólnie jako poziom neogeñsko-kredowy.
W naturalnych warunkach bazê drena¿u dla wód podziemnych omawianego rejonu stanowi³y cieki powierzchniowe, bêd¹ce lewobrze¿nymi dop³ywami Warty. Obszar
eksploatacji z³ó¿ wêgla brunatnego w rejonie Turku jest wyraŸnie zmieniony przez gospodarkê wodn¹ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ odkrywkow¹ wêgla brunatnego. Rozwój leja depresji wokó³ odwadnianych wyrobisk górniczych spowodowa³ zmiany warunków przep³ywu wód powierzchniowych.
Czêœæ cieków zanik³a, w niektórych zaœ przep³yw utrzymywany jest przez zrzut wód kopalnianych.

BUDOWA I NAPE£NIANIE ZBIORNIKA WODNEGO PRZYKONA
Przez wiele lat funkcjonowania kopalñ wêgla brunatnego
w Polsce realizowano rolny lub leœny kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Wi¹za³o siê to z przekonaniem, ¿e teren powinien byæ tak zagospodarowany, jak by³
u¿ytkowany przed eksploatacj¹ górnicz¹. Mo¿liwoœci kopalñ
w zakresie przerzutu mas ziemnych pozwalaj¹ na aktywne
i twórcze podejœcie w zakresie kszta³towania krajobrazu na
terenach poeksploatacyjnych.
Pierwsza próba zmiany tradycyjnego sposobu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w KWB Adamów mia³a
miejsce w latach 1993–1994 i wi¹za³a siê z likwidacj¹ wyrobiska poeksploatacyjnego odkrywki Bogda³ów. W wyrobisku odkrywki, w uzgodnieniu z Nadleœnictwem Turek, które
przejmowa³o te tereny, powsta³ pierwszy zbiornik wodny
o powierzchni 9,5 ha i pojemnoœci 600 tys. m3. Zbiornik ten,
pocz¹tkowo przewidziany jako przeciwpo¿arowy, sta³ siê
te¿ zbiornikiem rekreacyjnym.
Od momentu powstania zbiornika Bogda³ów wzros³o zainteresowanie takim sposobem rekultywacji w gminach górniczych.

W 1995 r. kopalnia Adamów i gmina Przykona zawar³y
porozumienie, które zmieni³o prowadzony od lat na terenie
gminy rolny i leœny kierunek rekultywacji na kierunek
wodny. Budowê zbiornika rozpoczêto w 1996 r. na podstawie pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez Kopalniê Wêgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku. Zbiornik
utworzono w ramach wykonywanych prac górniczych zwa³owania nadk³adu. Zbiornik mia³ byæ zlokalizowany na terenach poeksploatacyjnych, tj. na zwa³owisku wewnêtrznym odkrywki Adamów oraz na trasie odtwarzanego koryta Teleszyny. Ukszta³towanie bry³y przysz³ego zbiornika
oraz koniecznoœæ zapewnienia jego szczelnoœci wymaga³y
zmian w technologii zwa³owania nadk³adu. Dla uformowania pod³o¿a zbiornika, pla¿ oraz wyspy konieczna by³a tak¿e selektywna gospodarka utworami zwa³owymi (Szwed,
1999). W efekcie powsta³ zbiornik o powierzchni 242 ha,
przy czym powierzchnia zalewu przy œrednim poziomie
nape³nienia wynosi 135 ha. Objêtoœæ zbiornika, przy œredniej g³êbokoœci 6 m, wynosi oko³o 6,5 mln m3 (Szwed,
2008).
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Pocz¹tkowo zaplanowano nape³nianie zbiornika poprzez
prze³o¿enie Teleszyny w ramach rewitalizacji jej œrodkowej
czêœci. Proces nape³niania trwa³by oko³o 8 lat. Na wykonanie ujêcia wody z kana³u Teleszyna–Kie³baska dla zbiornika
Przykona oraz dla górnego odcinka doprowadzalnika (œrodkowej Teleszyny) zosta³o wydane pozwolenie wodnoprawne w lipcu 2001 r. Pozwolenie to zosta³o jednak póŸniej
uchylone ze wzglêdu na potrzeby wodne innych u¿ytkowników zasobów wodnych kana³u Teleszyna–Kie³baska. Zrzut
wód pobieranych z kana³u wstrzymano w po³owie marca
2003 r. W tym czasie do zbiornika kierowana by³a jedynie
woda z odwodnienia odkrywki Adamów w iloœci oko³o
10 m3/min. W po³owie sierpnia 2003 rozpoczêto piêtrzenie
wody w zbiorniku poprzez zamkniêcie upustu ze zbiornika
(fig. 1). Przep³yw w rzece poni¿ej zbiornika by³ utrzymywany przez wody w rzece Trzemesznej (dop³yw Teleszyny).
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ skierowania do zbiornika wód pochodz¹cych z odwodnienia kopalni skrócono czas nape³niania zbiornika do oko³o 1,5 roku.
W po³owie maja 2004 r., tj. po nape³nieniu zbiornika
i osi¹gniêciu rzêdnej piêtrzenia 106,11 m n.p.m., zaprzestano prowadzenia zrzutu wód z odwodnienia kopalni. W czerwcu 2004 r. zbiornik zosta³ przekazany przez kopalniê Adamów do eksploatacji urzêdowi gminy Przykona.
1 sierpnia 2005 r. wojewoda wielkopolski wyda³ gminie
Przykona nowe pozwolenie wodnoprawne na ujmowanie
i przemieszczanie wód górnej Teleszyny (stanowi¹cej odci-
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Fig. 1. Kszta³towanie siê rzêdnej zwierciad³a wody w trakcie
nape³niania zbiornika Przykona
The shaping of water elevation during Przykona
reservoir filing up

nek kana³u Warta–Kie³baska) w celu ca³orocznego zwiêkszenia zasobów wodnych œrodkowej Teleszyny oraz okresowego zwiêkszania zasobów wodnych zbiornika Przykona.
Okreœla ono nastêpuj¹ce iloœci wód:
– 0,090 m3/s – ca³orocznie w celu alimentacji Teleszyny
œrodkowej na odcinku od ujêcia na kanale Teleszyna–Kie³baska do zbiornika Przykona;
– do 0,510 m3/s – w okresach, gdy przep³ywy w górnej
Teleszynie bêd¹ przewy¿sza³y natê¿enie 0,8 m3/s (niezbêdne
dla potrzeb ujêcia wody Elektrowni Adamów).

OCENA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKA
Zbiornik wodny Przykona znajduje siê na zwa³owisku
wewnêtrznym kopalni, w której realizowane jest zdejmowanie nadk³adu i wydobycie wêgla. W zwi¹zku z tym prowadzone jest tak¿e odwodnienie przestrzeni górotworu, w której wykonywane s¹ prace górnicze. W wyniku tych dzia³añ
zwa³owisko wewnêtrzne znajduje siê w zasiêgu leja depresji
kopalni, zarówno w kompleksie czwartorzêdowym, jak i kredowym. Ró¿nica ciœnieñ pomiêdzy zwierciad³em wody w nape³nionym zbiorniku a po³o¿eniem zwierciad³a wód podziemnych siêga³a 20 m w kompleksie czwartorzêdowym
i 35 m w kompleksie kredowym. W zwi¹zku z usypaniem
korpusu zwa³owiska z utworów nasypowych, g³ównie glin
zwa³owych, i³ów i niewielkiej iloœci utworów piaszczystych,
mo¿e zachodziæ przes¹czanie wód ze zbiornika w jego pod-

³o¿e. Schemat kr¹¿enia wód w obrêbie zbiornika pokazano
na figurze 2.
Na podstawie wyników pomiarów tempa wznosu zwierciad³a wody w zbiorniku okreœlono wydajnoœæ dop³ywu wody do zbiornika. Obliczenia przeprowadzono na numerycznym modelu topograficznym zbiornika. Wielkoœæ dop³ywu
okreœlano jako przyrost objêtoœci wody w zbiorniku w poszczególnych przedzia³ach czasu odpowiadaj¹cych pomiarom po³o¿enia lustra wody. Na ca³kowity dop³yw do zbiornika sk³ada siê suma dop³ywów pochodz¹cych ze zrzutu wód
z odwodnienia kopalni oraz ze sp³ywu wód powierzchniowych z obszaru zlewni w³asnej zbiornika, w tym pochodz¹cych z opadów atmosferycznych oraz topnienia pokrywy
œniegowej.

Fig. 2. Schemat kr¹¿enia wód w obrêbie
zbiornika Przykona
Water circulation in Przykona
reservoir reach
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Wyniki obliczeñ kszta³towania siê dop³ywu wody do
zbiornika przedstawiono na figurze 3.
Po zakoñczeniu nape³niania wyrobiska s³u¿by miernicze
kopalni prowadzi³y pomiary rzêdnej lustra wody w zbiorniku. Stwierdzono, ¿e obni¿enie siê rzêdnej zwierciad³a wody
wynosi œrednio ok. 4 mm/d. Obni¿anie siê zwierciad³a wody
mo¿e byæ spowodowane przes¹czaniem siê wody w pod³o¿e
zbiornika oraz parowaniem z otwartego lustra wody. Przyjmuj¹c, ¿e nadwy¿ka parowania nad opadem w rejonie Wielkopolski wynosi oko³o 76 mm/rok (Nawalany red., 1998),
do pod³o¿a zbiornika infiltrowa³o œrednio oko³o 3,8 mm
s³upa wody w ci¹gu doby.
Powy¿sze szacunkowe obliczenia potwierdzaj¹ wyniki
pomiarów hydrometrycznych wykonanych po przywróceniu
przep³ywu wody przez zbiornik. Œredni pobór wody z kana³u
Teleszyna–Kie³baska wynosi³ 0,09 m3/s. W tym samym czasie odp³yw ze zbiornika przez komorê spustow¹ wynosi³ zaledwie 0,03 m3/s. Zatem ca³kowita strata przep³ywu rzeki
z powierzchni zbiornika wynosi 0,06 m3/s, w tym oko³o
0,057 m3/s to odp³yw wody przez pod³o¿e.
Uwzglêdniaj¹c wielkoœæ strat przep³ywu oraz powierzchniê zbiornika, a tak¿e zak³adaj¹c, ¿e zachodzi pionowy
przep³yw wód przez pod³o¿e do ni¿ej po³o¿onego kompleksu czwartorzêdowego, mo¿na oceniæ, ¿e wspó³czynnik filtracji utworów stanowi¹cych pod³o¿e zbiornika wynosi oko³o 4×10–8 m/s. Wartoœæ ta odpowiada œrednim parametrom
hydraulicznym ska³ buduj¹cych pod³o¿e zbiornika.
W warunkach prowadzonego zrzutu wód kopalnianych
do Teleszyny rzeka ta mia³a charakter zasilaj¹cy i na znacz¹cym odcinku znajdowa³a siê na granicy leja depresji
w piêtrze czwartorzêdowym. Nape³nianie zbiornika poeks-

Fig. 3. Kszta³towanie siê dop³ywu wody w trakcie
nape³niania zbiornika Przykona
The shaping of water influance during filing up
of Przykona reservoir

ploatacyjnego, a co za tym idzie wstrzymanie przep³ywu
wody w Teleszynie spowodowa³o obni¿enie siê zwierciad³a
wód podziemnych poni¿ej zbiornika Przykona (Polak i in.,
2008). Maj¹c to na uwadze, podjêto decyzjê o wybudowaniu
na zwa³owisku wewnêtrznym kopalni kana³u ³¹cz¹cego system odwodnienia odkrywki Adamów z zbiornikiem Przykona. Celem tego bêdzie przywrócenie przep³ywu wody w Teleszynie œrodkowej, tj. poni¿ej zbiornika.

PODSUMOWANIE
Jeziora powyrobiskowe s¹ nowym, coraz czêœciej spotykanym elementem krajobrazu na terenach poeksploatacyjnych w górnictwie wêgla brunatnego. W zwi¹zku z postêpem robót górniczych, niekorzystnym bilansem mas ziemnych, a tak¿e zbli¿aj¹cym siê terminem zakoñczenia eksploatacji wêgla we wszystkich zag³êbiach górnictwa wêgla brunatnego w Polsce, wyrobiska poeksploatacyjne bêd¹ najczêœciej zagospodarowywane jako zbiorniki wodne.
Zbiornik wodny Przykona po³o¿ony na terenie zwa³owiska wewnêtrznego kopalni wêgla brunatnego jest modelowym przyk³adem wykorzystania mo¿liwoœci technicznych
kopalni w innowacyjnym podejœciu do kszta³towania krajobrazu na terenach poeksploatacyjnych. Jest tak¿e przyk³adem wspó³pracy samorz¹du oraz zak³adu górniczego w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych.
Oddzia³ywanie leja depresji kopalni wp³ywa na warunki
funkcjonowania terenów znajduj¹cych siê w jego obrêbie,
w tym tak¿e na zbiorniki wodne po³o¿one na terenach poeksploatacyjnych. W œwietle obowi¹zuj¹cego prawa geologicznego i górniczego usuniêcie szkody górniczej odbywa siê
poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Wykonanie zbiorników zmienia jednak warunki funkcjonowania œrodowiska

w stosunku do stanu pierwotnego. Wydaje siê, ¿e nadanie
nowych wartoœci u¿ytkowych jest wartoœci¹ dodan¹, która
materialnie skutkuje podniesieniem wartoœci u¿ytkowej zrekultywowanych terenów.
Przyk³ad zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Przykona
wskazuje jednak, ¿e kszta³towanie œrodowiska na terenach
pogórniczych nie koñczy siê na nape³nieniu wyrobiska wod¹.
Konieczne jest aktywne kszta³towanie œrodowiska wodnego
tak d³ugo, jak w obrêbie rekultywowanych terenów wystêpuje
oddzia³ywanie leja depresji kopalni. W tym zakresie na uwagê zas³uguje skierowanie przez kopalniê wód z odwodnienia
do zasilania zlewni œrodkowej Teleszyny. Wykorzystanie
wód kopalnianych mo¿e przyczyniæ siê do poprawy stanu œrodowiska wodnego na rekultywowanych terenach.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e najbardziej niekorzystne warunki wyst¹pi¹ po zakoñczeniu odwadniania. Proces naturalnego wype³nienia siê leja depresji bêdzie d³ugotrwa³y i
skutki oddzia³ywania bêd¹ odczuwalne d³ugo po fizycznej
likwidacji kopalni.
Prace zrealizowano w ramach badañ w³asnych AGH nr:
10.10.100.300
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SUMMARY
Over a past few years, open-pits have been reclaimed as
water reservoirs in the Polish Lignite Mining. One of the most
renown new mining lakes is the Przykona reservoir located
in the post-mining area of the Adamów Lignite Mine (central
Poland). The water reservoir was formed on the inner waste
dumping ground, which is located in the original river bed of
the Teleszyna River. The flooding of the reservoir was achieved using mine water taken from the dewatering system. After
the flooding, the Teleszyna River had been re-directed to an
artificial lake. As a result, the artificial reservoir became
a part of the river system. Due to the permeability of the reservoir background, and the influence of the cone of depression,
water leakage from the reservoir has occurred.
Hygrometric measurements indicate flow losses about
0.6 m3/s. It is confirmed by observation of the water level re-

duction in the Przykona mine lake after mine water delivery
closure. Based on this information, hydraulic conductivity of
reservoir basement was evaluated at k = 4·10–8 m/s. This value
is responding to hydraulic conductivity of the inner dumping
ground.
It was necessary to use the mine water resource in order
to induce the water flow through the restored river system.
To utilise surface water resources, a special channel connecting the mine with the lake is required. Water supply from
the mine dewatering system for river flow recovery should
be not less than 0.06 m3/s. Teleszyna River irrigation could
result from ground water level recovery in the area below
the Przykona reservoir.

