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Elementy œrodowiska analizowane w ocenie zagro¿enia zawodnieniem
powierzchni terenów górniczych kopalñ podziemnych
Dariusz Ignacy1, Przemys³aw Bukowski1
Environmental elements analysed in the assessment of surface flooding threat at underground mining areas. Prz. Geol., 65:
968-972.
A b s t r a c t. The paper provides an overview analysis concerning the major elements of the environment of mining areas, described
based on research to develop a method for the assessment of flooding threat in mining areas. The mechanism of flooding-induced changes in the surface of mining areas under conditions of restoring natural water flows in the USCB is analyzed. The state-of-the-art has
been discussed in the context of environmental elements used to evaluate water invasion in mining and post-mining areas, taken from
hydrogeology, hydrology, mining, and environmental protection studies. The selected features of the mining environment are characterized, in particular: the area limiting the flow of water, including the surface of the mining area and the aquifer base, local outflow
bases and local water drainage basins, depression funnel, hydraulic connections between mines, surface waterways and natural lakes
and ponds as well as inundated areas, floods, morphological troughs, depression and non-flood basins.
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Prowadzona od wieków dzia³alnoœæ górnicza zawsze
stanowi³a ingerencjê w naturalne œrodowisko, a jej rozwój
skutkowa³ zwiêkszaniem siê skali wywo³anych ni¹ szkód
górniczych typu hydrogeologicznego (Rogo¿, Rylko,
1970; Rogo¿, 2004).
Nasilenie siê i nak³adanie ró¿nych procesów oraz zjawisk (ryc. 1) jest zale¿ne od stadium rozwoju eksploatacji
górniczej lub procesów likwidacji kopalni. Ilustruj¹ to
schematy przedstawione na rycinie 2, które uzasadniaj¹
czasowy charakter odwodnieñ górotworu i powierzchni.
Znajomoœæ i prawid³owe scharakteryzowanie g³ównych
elementów œrodowiska na terenach górniczych i pogórniczych mo¿e byæ decyduj¹ce, dla prawid³owo przeprowadzonej oceny zagro¿enia zawodnieniem terenów
górniczych. Analiza elementów œrodowiska jest kluczowa
do podejmowania prawid³owych decyzji œrodowiskowych
o sposobie jego zagospodarowania.
Celem publikacji by³ przegl¹d elementów œrodowiska
terenów górniczych pod k¹tem wzglêdnoœci ich stanów
oraz atrybutów w ró¿nych warunkach hydrogeologicznych
i hydrologicznych, naturalnych i wymuszonych, wystêpuj¹cych powszechnie w terenach górniczych. Niniejszy
artyku³ jest wynikiem badañ przeprowadzonych w
G³ównym Instytucie Górnictwa (Ignacy, 2015). Przedstawiono w nim zwiêz³¹ charakterystykê g³ównych elementów œrodowiska na przyk³adzie Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego (GZW), ze szczególnym odniesieniem siê do
ich zmian, a tak¿e zmian ich atrybutów w wyniku
oddzia³ywania górniczego oraz przywrócenia naturalnych
przep³ywów wód.
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW
ŒRODOWISKA WYKORZYSTYWANYCH W
OCENACH ZAGRO¯ENIA ZAWODNIENIEM
POWIERZCHNI TERENÓW GÓRNICZYCH
Dotychczasowe metody oceny zagro¿enia zawodnieniami terenów górniczych (Rogo¿, Posy³ek, 2000; Staszewski, 1992; Wilk, 2003) s¹ oparte na analizach:
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- powierzchni ograniczaj¹cych przep³yw wód:
powierzchni terenu górniczego, podstawy pierwszej warstwy wodonoœnej, utworów nadk³adu z³o¿a;
- cieków i zbiorników powierzchniowych i zasiêgu ich
zlewni (wododzia³ów), wliczaj¹c w to podtopienia powierzchni terenu górniczego;
- lokalnych baz odp³ywu (drena¿u) wód oraz
zwi¹zanych z nimi elementów: urz¹dzeñ wodnych (przepompowni wód powierzchniowych i pompowni g³ównego
odwadniania kopalñ), po³¹czeñ hydraulicznych, w tym
po³¹czeñ miêdzy kopalniami;
- pierwszego poziomu wodonoœnego;
- leja depresji;
- niecek morfologicznych, bezodp³ywowych i obni¿eniowych.
Powierzchnie ograniczaj¹ce przep³yw wód
Powierzchnia terenu górniczego. W œrodowisku naturalnym, poza przekszta³conymi przez oddzia³ywanie górnicze terenami górniczymi i pogórniczymi, powierzchnia
terenu, wraz z procesami infiltracji, parowania, transpiracji
i skanalizowaniem itp., czêsto decyduj¹ o kierunkach oraz
natê¿eniu naturalnego sp³ywu powierzchniowego. Silny
i sta³y zwi¹zek dotyczy sp³ywu powierzchniowego, a tak¿e
morfologii powierzchni terenu, która podlega naturalnym
procesom erozyjnym i denudacji.
Na terenach górniczych i pogórniczych, charakteryzuj¹cych siê hydrogeologicznie izoluj¹cym typem
nadk³adu z³ó¿, naturalne powierzchniowe przep³ywy wód
pozostaj¹ dla powierzchni terenu trwa³ym czynnikiem
rzeŸbotwórczym.
Du¿a skala obni¿eñ terenów górniczych w œrodowisku,
w którym wystêpuj¹ wymuszone przep³ywy wód, mo¿e
spowodowaæ przerwanie zwi¹zku rzeŸby terenu z naturalnymi przep³ywami wód. Mo¿liwe jest wyst¹pienie procesów erozyjnych i sedymentacyjnch jako zjawisk wtórnych,
wywo³anych zmianami nachylenia powierzchni oraz prze-
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jednolitymi czêœciami wód powierzchniowych i podziemnych. Maj¹ one zasadnicze znaczenie dla po³o¿enia przestrzennego kolejnych elementów œrodowiska wodnego,
takich jak bazy odp³ywu (drena¿u) wód podziemnych
i powierzchniowych.
Podstawa warstwy wodonoœnej, g³êbokoœæ lustra wody
poziomu wodonoœnego. W warunkach wp³ywów górnictwa podziemnego podstawa warstwy wodonoœnej oraz
g³êbokoœæ zwierciad³a wody pierwszego poziomu wodonoœnego na ogó³ decyduj¹ o mo¿liwoœci powstania
warunków dla wyst¹pienia zalewisk i podtopieñ. Istotna
jest rola oddzia³ywañ górniczych zarówno o charakterze
ci¹g³ym, jak i nieci¹g³ym.
Na terenach górniczych warstwy skalne, które stanowi³y pierwotn¹ podstawê warstwy wodonoœnej przed ujawieniem siê wp³ywów górniczych, mog¹
podlegaæ:
- obni¿eniom górniczym, skutkuj¹cym zmianami ich konfiguracji
wysokoœciowej,
- odkszta³ceniom poziomym i pionowym, które mog¹ powodowaæ zmianê
ich wodoszczelnoœci (przepuszczalnoœci),
a tym samym powodowaæ zasadnicz¹
zmianê warunków filtracji igromadzenia
siê wód.
Podstawa warstwy wodonoœnej poddana intensywnym oddzia³ywaniom destrukcyjnym w skrajnym przypadku mo¿e
utraciæ swoje w³aœciwoœci i pe³nion¹ dotychczas rolê izolacyjn¹ (zmiana podstawy warstwy wodonoœnej).
W wystêpuj¹cych w GZW zlewniach
o niewielkich zasobach wodnych, poddanych wp³ywom dzia³alnoœci górniczej,
przy zmianie przep³ywów wód z naturalnych na wymuszone (do pompowni), inaczej przebiegaj¹ kierunki przep³ywów
Ryc. 1. Schemat powstawania hydrogeologicznych szkód górniczych (Rogo¿, Rylko, 1970) wód, jak równie¿ towarzysz¹ce im proFig. 1. Schematic diagram of hydrogeological mining damage formation (Rogo¿, Rylko, cesy, takie jak np. kolmatacja warstw
1970)
wodonoœnych. Przep³ywy wód przebierzutami wód i skoncentrowanym, periodycznym, intensywnym zasilaniem cieków w wyniku pompowania.
Przywrócenie
naturalnych
przep³ywów
wód
powierzchniowych na terenach górniczych i pogórniczych
mo¿e powodowaæ tak¿e wtórne procesy denudacji powierzchni terenu w rejonach brzegów potencjalnych
cieków wodnych i zbiorników, towarzysz¹ce tym
przep³ywom.
Dla pe³nej charakterystyki powierzchni terenu nale¿y
uwzglêdniæ szczególnie istotne elementy œrodowiska, takie
jak np.: wa³y przeciwpowodziowe, przepusty, œluzy,
zastawki, uszczelnienia koryt cieków powierzchniowych
itd. Wp³ywaj¹ one na kierunki sp³ywu wód powierzchniowych i przep³ywy podziemne oraz decyduj¹ o ewentualnym przerwaniu zwi¹zku hydraulicznego pomiêdzy

Ryc. 2. Schemat zmian zawodnienia kopalni w poszczególnych fazach jej istnienia (Bukowski, 1995): 1 – faza rozpoznania z³o¿a: górotwór nienaruszony – pierwotne warunki hydrogeologiczne; 2 – faza rozcinania z³o¿a i pocz¹tku eksploatacji: górotwór naruszony – sczerpywanie zasobów statycznych, intensywny drena¿ zawodnionych warstw górotworu; 3 – faza zaawansowanej, wieloletniej
i wielopok³adowej eksploatacji: górotwór naruszony, zdrenowany – g³êboki i rozleg³y lej depresji, ustabilizowany dop³yw naturalny;
4 – faza likwidacji kopalni: górotwór naruszony – samozatopienie kopalni, powrót zwierciad³a wody do stanu bliskiego stanom
równowagi hydrodynamicznej
Fig. 2. Schematic diagram of changes in mine flooding threat in individual phases of its existence (Bukowski, 1995): 1 – phase of deposit
recognition: intact rock – the original hydrogeological conditions; 2 – phase of deposit development and launch of exploitation: disturbed
rock – static resource depletion, intense drainage of flooded rock layers; 3 – advanced long-term and multi-seam exploitation: disturbed
and drained rock – deep and extensive cone of depression, stabilized natural inflow; 4 – mine decommissioning phase: disturbed rock
mass – self-flooding of the mine, return of the water table to a state close to the hydrodynamic balance
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gaj¹ wówczas tylko w czêœci warstwy wodonoœnej, ponad
jej podstaw¹ lub stref¹ zakolmatowan¹. W wytworzonym
leju depresji g³êbokoœæ zwierciad³a wody poziomu wodonoœnego jest sztucznie obni¿ana wraz z wyst¹pieniem
obni¿eñ poeksploatacyjnych, a tak¿e zmian podstawy warstwy wodonoœnej.
Przywrócenie naturalnych przep³ywów wód poprzez
zaprzestanie odwadniania spowoduje podniesienie zwierciad³a wody poziomu wodonoœnego w zasiêgu leja depresji, powsta³ego na skutek odwadniania, do lokalnych baz
naturalnego odp³ywu wód.
Nadk³ad z³o¿a. Zasadniczy wp³yw na intensywnoœæ
zmian stanu zawodnienia górotworu i powierzchni terenów
górniczych i pogórniczych ma zmiennoœæ warunków geologicznych i hydrogeologicznych w utworach nadk³adu
serii z³o¿owej. Podstawowym czynnikiem determinuj¹cym brak wystêpowania bezpoœredniego przep³ywu wód
z powierzchni i utworów nadk³adu z³o¿a do kopalni jest istnienie odpowiednio mi¹¿szej, hydroizolacyjnej warstwy
ska³ przykrywaj¹cej z³o¿e w jego stropie. Jeœli warstwa ta
nawet pod wp³ywem oddzia³ywania górniczego nie traci
swoich w³aœciwoœci hydroizolacyjnych, to ten typ budowy
górotworu okreœla siê mianem górotworu hydrogeologicznie izolowanego (zakrytego). W GZW wystêpuje on w
obrêbie po³udniowej, zachodniej i po³udniowo-zachodniej
jego czêœci (ryc. 3.), tworz¹c tzw. subregion II (Ró¿kowski
w: Wilk, 2003; Ró¿kowski, 2004). Odmienne warunki
panuj¹ w subregionie I hydrogeologicznie nieizolowanym
(odkrytym).
W wymienionych dwóch subregionach hydrogeologicznych procesy ujawniania siê zjawisk zalewiskowych
przebiegaj¹ odmiennie.
W subregionie II (ryc. 4) ujawnianiu siê niecek obni¿eniowych na powierzchni towarzyszy natychmiastowe
dostosowywanie siê przep³ywów wód powierzchniowych
i podpowierzchniowych do zmieniaj¹cej siê konfiguracji
powierzchni ograniczaj¹cej przep³yw wód. W wyniku
powy¿szego, przy braku stosowania na powierzchni
wymuszonych przerzutów wód, ujawnia siê na niej
ca³okszta³t szkód wodnych.
W terenach górniczych kopalñ podziemnych eksploatuj¹cych z³o¿a w subregionie I, w zale¿noœci od w³aœ-

ciwoœci filtracyjnych ska³ buduj¹cych górotwór, czêœæ,
a niekiedy nawet ca³oœæ wód powierzchniowych mo¿e
infiltrowaæ do wyrobisk kopalni, czasowo eliminuj¹c
mo¿liwoœæ ujawnienia siê ca³okszta³tu zjawisk zalewiskowych. Ujawnienie siê przeobra¿eñ zalewiskowych na
powierzchni w okresie ¿ywotnoœci kopalni mo¿e wyst¹piæ
lokalnie, a na wiêksz¹ skalê najczêœciej dopiero po przywróceniu naturalnych przep³ywów wód (np. po ca³kowitym zatopieniu kopalni i powrocie zwierciad³a wód
podziemnych do poziomu zbli¿onego do pierwotnego).
Wody powierzchniowe
Cieki powierzchniowe. Du¿a skala obni¿eñ i przekszta³ceñ górniczych powierzchni terenów górniczych
i pogórniczych mo¿e prowadziæ do znacz¹cych przeobra¿eñ hydrologicznych. Ich formami mog¹ byæ zaniki przep³ywów wód w ciekach, zmiany kierunku sp³ywu wód,
zmiany lokalizacji koryt cieków powierzchniowych, wynik³e z efektów niezbêdnej ich przebudowy, a wreszcie
przerwanie wiêzi hydraulicznej wód cieku (o pierwotnym
charakterze cieku drenuj¹cego) z wodami podziemnymi
naturalnego pod³o¿a. Mog¹ one mieæ charakter czasowy
i zakoñczyæ siê lub intensyfikowaæ oraz zmieniaæ w
momencie likwidacji sztucznego odwadniania.
Przywrócenie naturalnych przep³ywów wód podziemnych i powierzchniowych mo¿e byæ przyczyn¹ utworzenia
siê nowego stanu sieci hydrograficznej, co jest jednoznaczne ze zmianami po³o¿enia przestrzennego cieków i zalewisk. Wynikn¹ one z nowych warunków hydrologicznych,
które bêd¹ wystêpowa³y na przeobra¿onej powierzchni
terenów górniczych i pogórniczych.
Naturalne zbiorniki, jeziora i stawy. O naturalnym charakterze takich elementów œrodowiska jak jeziora i stawy,
wystêpuj¹ce w terenach górniczych i pogórniczych, nie
œwiadczy ich historyczne wystêpowanie przed przyjêciem
przez nie wp³ywów górniczych. Najwa¿niejszym kryterium oceny jest naturalnoœæ przep³ywów wód im towarzysz¹cych.
Je¿eli tereny górnicze i pogórnicze charakteryzuj¹ siê
izoluj¹cym nadk³adem z³ó¿, to wówczas wystarczaj¹cym
wyznacznikiem naturalnoœci przep³ywów wód (w granicach tych wód) jest brak stosowania ich przerzutów (brak

Ryc. 3. Po³o¿enie subregionów hydrogeologicznych w GZW (wg Ró¿kowski w: Wilk, 2003 – zmodyfikowany w Bukowski i in., 2006,)
Fig. 3. Location of hydrogeological subregions in the USCB (acc. to Ró¿kowski in: Wilk, 2003 – modified in Bukowski et al., 2006)
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czasowy charakter. W poszczególnych czêœciach pierwotnej zlewni lokaln¹ baz¹ drena¿u
mo¿e byæ np. zbiornik retencyjny przy przepompowni lub poziom zwierciad³a wody podtopionego dna niecki morfologicznej, w której
wystêpuje odp³yw podziemny wód.
Wymuszony odp³yw tych wód nastêpuje
czêsto przez przerzut wód za pomoc¹ ruroci¹gu
t³ocznego pompowni powierzchniowej lub
pompowni g³ównego odwadniania kopalni. Ich
zabudowa powoduje wystêpowanie wymuszoRyc. 4. Schemat sztucznego odwadniania powierzchni terenów górniczych nych przep³ywów wód, które z jednej strony
(Ignacy, 2015)
umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie eksploatacji
Fig. 4. Diagram of artificial dewatering of mining areas surface (Ignacy, 2015) kopaliny i zapewniaj¹ bezpieczeñstwo robotom
górniczym, a z drugiej powoduj¹ osuszenia górpompowni). Wówczas równie¿ ich zasiêg ma naturalny otworu i niekiedy powierzchni, skutkuj¹ce czasowym bracharakter i wynika z morfologii terenu stanowi¹cego ich kiem ujawniania siê ca³okszta³tu szkód zawodnieniowych.
czasze.
Tym samym lokalne bazy odp³ywu (drena¿u) wód w
Je¿eli tereny górnicze i pogórnicze charakteryzuj¹ siê warunkach wystêpowania wymuszonych przep³ywów wód
nieizoluj¹cym nadk³adem z³ó¿, to nawet trwa³e, historycz- powierzchniowych i podziemnych mo¿na uznaæ za niesta³e
ne wystêpowanie zbiorników nie musi œwiadczyæ o natu- i sztuczne elementy œrodowiska. Wystêpowanie wymuszoralnym charakterze ich zasiêgu. Zbiorniki takie maj¹ na nych przep³ywów wód powierzchniowych i podziemnych
ogó³ ograniczony zasiêg zawodnienia, wynikaj¹cy ze skutkuje odpowiednio sztucznym i czasowym charakterem
znacz¹cej skali i wp³ywu drena¿u górniczego.
takich elementów œrodowiska jak lej depresji oraz pierwPrzywrócenie naturalnych przep³ywów wód mo¿e spo- szy poziom wodonoœny, a tak¿e jego atrybutu – g³êbokoœci
wodowaæ zmiany linii brzegowych oraz powiêkszenie lustra wody pierwszego poziomu wodonoœnego.
zasiêgu dotychczasowych czasz jezior i stawów.
Niecki morfologiczne (niecki z osiadañ) i obni¿eniowe
Zalewiska i podtopienia terenu górniczego. O skali
przekszta³ceñ œrodowiska wodnego GZW w wyniku dziaNiecki obni¿eniowe nie s¹ fizycznymi elementami œro³alnoœci górniczej œwiadczy wytworzony regionalny lej
depresji o zasiêgu kilkudziesiêciu kilometrów (Sikorska- dowiska terenów górniczych, a jedynie ujawniaj¹ siê w
-Maykowska, 2001), a tak¿e liczba kilkuset zalewisk po- tym œrodowisku i prowadz¹ do deformacji jego elementów.
eksploatacyjnych o powierzchniach wiêkszych od 5 tys. m2, Stanowi¹ one wraz z tzw. wskaŸnikami deformacji powystêpuj¹cych ju¿ w latach 90. ub.w. (Bukowski 1995, wierzchni (atrybutami niecki obni¿eniowej) podstawowe
2006; Bukowski i in., 2006). Dzia³alnoœæ górnicza i jej elementy opisu i prognozowania deformacji œrodowiska
drenuj¹ce oddzia³ywanie na górotwór doprowadzi³y do oraz prognozowania zawodnieñ terenów górniczych.
Typowym elementem œrodowiska terenu górniczego
znacz¹cego odwodnienia górotworu karboñskiego zespolonych terenów górniczych, a w subregionie hydrogeolo- i pogórniczego jest niecka morfologiczna, zwana te¿
gicznym I równie¿ do lokalnego odwodnienia powierzchni nieck¹ z osiadañ. Jest ona wynikiem superpozycji dwóch
sk³adowych: pierwotnej rzeŸby terenu i ujawniaj¹cej siê
terenów górniczych i pogórniczych.
To powszechne wystêpowanie wymuszonych prze- niecki obni¿eniowej.
Zasiêg zawodnieñ wystêpuj¹cych wewn¹trz ujawp³ywów wód jest przyczyn¹ znacz¹co mniejszej (niekiedy
wielokrotnie) powierzchni istniej¹cych zalewisk w stosun- niaj¹cej siê na powierzchni niecki obni¿eniowej jest
ku do zasiêgu zalewisk, które wystêpowa³yby w warun- zwi¹zany z now¹ rzeŸb¹ terenu w powstaj¹cej niecce morfologicznej. Tylko w przypadku dominacji obni¿eñ górnikach naturalnych przep³ywów wód (Ignacy, 2015).
Podtopienia terenu stanowi¹ element œrodowiska, któ- czych, po przywróceniu naturalnych przep³ywów wód, pole
ry jest bezpoœrednio zwi¹zany z g³êbokoœci¹ zwierciad³a powierzchni i kszta³t ods³oniêtego lustra wody w niecce
wody pierwszego poziomu wodonoœnego (Fiszer, Derkow- morfologicznej mo¿e byæ zbli¿ony do zasiêgu i kszta³tu
ska-Sitarz, 2009). Wystêpuj¹cy drena¿ górniczy i/lub prze- niecki obni¿eniowej. Zwykle zasiêg zawodnieñ jest uwarzuty wód na powierzchni terenów górniczych powoduj¹, runkowany zró¿nicowaniem wysokoœciowym pierwotnej
¿e podtopienia nie s¹ trwa³e i mog¹ wystêpowaæ wy³¹cznie rzeŸby terenu i wynika z poziomu przelewowego (ryc. 4.)
w s¹siedztwie wód p³yn¹cych, zbiorników naturalnych wód z niecki morfologicznej, a nie odpowiada zasiêgowi
i zalewisk.
niecki obni¿eniowej.
Powierzchnia terenów podtopieñ w rejonach, w którW ocenach zagro¿enia zawodnieniem terenów górniych dopuszczono by do naturalnych przep³ywów wód w czych i pogórniczych konieczne jest oparcie siê na za³o¿egórotworze i na powierzchni, mo¿e byæ znacz¹co wiêksza niu przywrócenia naturalnych przep³ywów wód
ni¿ powierzchnia terenów z utrzymywanymi wymuszony- i odniesienie siê do stanów charakterystycznych wód
mi przep³ywami wód powierzchniowych i podziemnych.
w nieckach morfologicznych (Ignacy, 2015, 2017).
Lokalne bazy odp³ywu (drena¿u) wód,
zlewnie, lej depresji
Wynikiem wymuszonych przep³ywów wód na terenach
górniczych i pogórniczych jest sztuczny podzia³ pierwotnych zlewni hydrologicznych na odrêbne, sztuczne ich
czêœci, w których sp³yw wód jest wymuszany i posiada

Niecki bezodp³ywowe
W stosowanym dotychczas nazewnictwie elementów
powierzchni terenów górniczych i pogórniczych, pojêcie
niecki bezodp³ywowej obejmuje zag³êbienia morfologiczne, najczêœciej tylko czêœciowo zawodnione. Jest to
okreœlenie hydrologiczne, w którym przymiotnik „bez971
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odp³ywowa” odnosi siê do powierzchniowych przep³ywów wód.
Na terenach górniczych i pogórniczych typowym zjawiskiem jest wystêpowanie wymuszonych przep³ywów
wód powierzchniowych i podziemnych, wynikaj¹cych
z przerzutów wód za pomoc¹ przepompowni i/lub drena¿u
górniczego. Takie sztuczne warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne s¹ czêsto przyczyn¹ niepe³nego zawodnienia niecki bezodp³ywowej.
Przywrócenie wewn¹trz niecki bezodp³ywowej naturalnych przep³ywów wód mo¿e spowodowaæ zasadniczo
inny stan mo¿liwego jej zawodnienia. W naturalnych warunkach, w zale¿noœci od skali odp³ywu podziemnego, jest
mo¿liwe trwa³e, czêœciowe zawonienie dna niecki bezodp³ywowej wod¹ zwyczajn¹ a tak¿e okresowe, ca³kowite jej
zawodnienie, wynik³e z nadmiernych opadów i powodzi.
Przywrócenie naturalnych przep³ywów wód wewn¹trz
niecek bezodp³ywowych, zidentyfikowanych w subregionie hydrogeologicznym II, prowadzi na ogó³ do trwa³ych,
a nie okresowych zawodnieñ takich niecek. Wówczas te
niecki bezodp³ywowe, zidentyfikowane jako niezawodnione w warunkach wymuszonych przep³ywów wód, po
przywróceniu warunków naturalnych faktycznie staj¹ siê
zalewiskami o trwa³ym zasiêgu.
W zwi¹zku z powy¿szym obecnie stosowane pojêcie
niecki bezodp³ywowej nie jest uniwersalnym do opisu zawodnieñ w terenach górniczych i pogórniczych, w ka¿dych
warunkach hydrogeologicznych i hydrologicznych.

3. Wymuszone przep³ywy wód powierzchniowych
i podziemnych skutkuj¹ sztucznym i nietrwa³ym charakterem takich elementów œrodowiska terenów górniczych
i pogórniczych jak lej depresji oraz lokalne bazy odp³ywu
(drena¿u) wód, a tak¿e g³êbokoœci lustra wody pierwszego
poziomu wodonoœnego. Stanowi¹ one przyczynê znacz¹cego zmniejszenia (niekiedy wielokrotnie) powierzchni
istniej¹cych zalewisk i podtopieñ, w stosunku do zasiêgu
zalewisk i podtopieñ, które mog¹ wystêpowaæ w warunkach naturalnych przep³ywów wód.
4. Niecki bezodp³ywowe, zidentyfikowane w subregionie hydrogeologicznym II jako niezawodnione w warunkach wymuszonych przep³ywów wód, po przywróceniu
warunków naturalnych faktycznie staj¹ siê zalewiskami
o trwa³ym zasiêgu. Dlatego nale¿y te, w których brak
zawodnieñ wynika z warunków naturalnych, odró¿niaæ
i nie stosowaæ tego terminu dla sztucznie odwadnianych niecek morfologicznych, które powinny byæ okreœlone innym
terminem.
5. W ocenach zagro¿enia zawodnieniem terenów
górniczych i pogórniczych konieczne jest oparcie siê na
za³o¿eniu przywrócenia naturalnych przep³ywów wód
i odniesienie siê do charakterystycznych stanów wód w
nieckach morfologicznych.
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W artykule scharakteryzowano najistotniejsze elementy œrodowiska terenów górniczych i pogórniczych (ich stan
i atrybuty) w ró¿nych warunkach panujacych w GZW,
wskazuj¹c na ich na ogó³ czasowy charakter. Oceny zagro¿enia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych
zale¿¹ od przyjmowanych do oceniania warunków, naturalnych lub wymuszonych przep³ywów wód, wystêpuj¹cych lokalnie i w okreœlonym czasie. Œwiadczy to o wzglêdnoœci dotychczasowych ocen zagro¿enia zawodnieniem
terenów górniczych, wykonywanych na ich podstawie.
Charakteryzuj¹c i analizuj¹c przedstawione elementy œrodowiska, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce stwierdzenia:
1. Jednymi z najistotniejszych elementów œrodowiska
terenów górniczych i pogórniczych, stanowi¹cych o rodzaju wystêpuj¹cych przep³ywów wód, s¹ pompownie wód
powierzchniowych i g³ównego odwadniania kopalñ, które
decyduj¹ o czasowym braku ujawniania siê ca³okszta³tu
szkód zawodnieniowych.
2. Wystêpowanie na powierzchni terenów górniczych
i pogórniczych przerzutów wód powierzchniowych i/lub
drena¿u górniczego wód powierzchniowych prowadzi do
sztucznego podzia³u pierwotnych zlewni hydrologicznych
na odrêbne, sztuczne ich czêœci, w których wody zatracaj¹
wzajemny zwi¹zek hydrauliczny. W tych odrêbnych czêœciach pierwotnych zlewni mo¿e wystêpowaæ odmienny,
wzglêdem pierwotnego i docelowego, kierunek sp³ywu
wód – do lokalnej bazy drena¿u wód, zwi¹zanej z pompowni¹. Przywrócenie naturalnych przep³ywów wód mo¿e
spowodowaæ utworzenie siê nowego stanu sieci hydrograficznej (cieków i zalewisk).
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