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Rys. 7.7.  Propozycja podziału zlewni Raby na subjednostki gospodarowania zasobami wód podziemnych 

Rys. 7.8.  Stan wód podziemnych w proponowanych subjednostkach gospodarowania zasobami wód 
podziemnych 

Rys. 7.9.  Schemat gospodarowania zasobami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości 
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1. WSTĘP 

Pojęcie „gospodarka wodna” pojawiło się w Polsce i w innych krajach europejskich 

w pierwszej połowie XX wieku w związku z odczuwalnym brakiem wody i często występującymi 

powodziami, powodującymi znaczne straty materialne i ofiary wśród ludności (Mikulski, 1996). 

Obecnie gospodarka wodna jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki narodowej, a także 

dyscypliną naukową i dydaktyczną. 

Obowiązujące w Polsce PW (2005) reguluje gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie 

z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi (powierzchniowymi i podziemnymi) z uwzględnieniem 

ich ilości i jakości. W myśl Prawa Wodnego zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu 

potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami.  

Gospodarowanie wodami, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, ma istotny wpływ 

zarówno na stan zasobów wodnych i środowiska wodnego, jak i na warunki rozwoju poszczególnych 

sektorów gospodarki opierających swoją działalność na korzystaniu z wód. 

Szczególnie ważnym aktem prawnym Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej 

i ochrony wód jest RDW (2000), ujmująca kompleksowo ochronę całości wód, wraz z oceną ich stanu. 

Zgodnie z artykułem 17 RDW, traktującym o strategii zapobiegania i ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem, została przygotowana DWP (2006). Stanowi ona uzupełnienie RDW w zakresie 

ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. RDW (2000) oraz DWP (2006) zobowiązują 

kraje członkowskie UE do monitorowania i oceny stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych 

oraz podejmowania działań zmierzających do utrzymania dobrego stanu tych wód, bądź też 

odwrócenia niekorzystnych trendów w zanieczyszczaniu wód podziemnych. 

Przystępując do realizacji zadań nakreślonych RDW (2000) w tym zakresie, w latach 2001-2004 

wykonano projekt badawczy zamawiany nr PBZ-KBN 061/T07/2001, pt. „Metodyczne podstawy 

narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce” (Nachlik, red., 2004, 

2006). Jednym z celów projektu było wypracowanie metodyki gospodarowania zasobami wód 

podziemnych w granicach zlewni bilansowych. W ramach prowadzonych prac badawczych zespół 

pracowników AGH (A. Szczepański, J. Szczepańska, S. Witczak, R. Duda, M. Paszkiewicz, M. Stach-

Kalarus, R. Zdechlik) wskazał na potrzebę stosowania modelowania matematycznego, stanowiącego 

podstawę racjonalnej gospodarki zasobami wód podziemnych. Obiektem testowym była zlewnia Raby 

(Duda i in., 2005; Duda i in. 2006c; Duda, Paszkiewicz, 2007; Duda i in., 2007; Duda i in., 2008; 

Szczepański i in., 2008). Niniejsza praca stanowi twórczą kontynuację i weryfikację ówczesnych 

założeń modelu bazując na wynikach własnych prac terenowych (kartowanie hydrogeologiczne) 

i laboratoryjnych (analiza składu chemicznego wód podziemnych). Praca ta stanowi również 

uzupełnienie projektu badawczego KBN nr 4 T12B 035 27 (Szczepańska i in., 2007) omawiającego 

podstawy oraz narzędzia gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni oraz pracy Szklarczyka (2008), 
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który omawia metodykę zlewniowego bilansowania zasobów wód podziemnych; obydwa 

opracowania na przykładzie zlewni Koprzywianki. 

W okresie X-XII 2007 opróbowano sieć monitoringową wód podziemnych zlewni Raby, która 

obejmuje 38 punktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dokonano oceny punktowej 

i obszarowej stanu chemicznego wód podziemnych dla całego obszaru zlewni Raby, wydzielonych 

jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz dodatkowo dla scalonych jednolitych części wód 

powierzchniowych (SJCW). W oparciu o numeryczne modelowanie migracji zanieczyszczeń 

przedstawiono metodykę prognozy zmian jakości wód podziemnych pod kątem stężeń azotanów.  

Zagadnieniem badawczym o zasadniczym znaczeniu dla prowadzenia racjonalnej gospodarki 

wodnej było określenie warunków krążenia i wymiany wody w zlewni Raby. Ocena warunków 

krążenia wód przeprowadzona została metodą modelowania cyfrowego przy wykorzystaniu programu 

obliczeniowego Processing Modflow v. 5.3 (Chiang, Kinzelbach, 1991-2001). Realizacja pracy 

wymagała zgromadzenia, zweryfikowania a następnie przeanalizowania ogromnej liczby danych 

dotyczących budowy geologicznej, warunków i parametrów hydrogeologicznych, warunków 

eksploatacji ujęć i innych. Dokonano analizy opracowań opublikowanych, jak i niepublikowanych.  

Zweryfikowany model stał się podstawą do wykonania wielowariantowych obliczeń 

prognostycznych, tj. dla trzech wieloleci charakterystycznych: średniego, suchego i mokrego, dla 

stanu bez poboru wód podziemnych oraz stanów eksploatacyjnych: pobór rzeczywisty w 2007 roku 

i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne. Sporządzono bilanse wód podziemnych dla całego obszaru 

zlewni Raby i poszczególnych poziomów wodonośnych, a także dla wydzielonych JCWPd i SJCW. 

Zaprezentowano wpływ pracy ujęć wód podziemnych na układ pola hydrodynamicznego 

czwartorzędowego i paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego. Dokonano oceny stanu 

ilościowego wód podziemnych dla wydzielonych w obszarze badań modelowych JCWPd i SJCW. 

W oparciu o rezultaty modelowania wypracowano metodykę racjonalnego gospodarowania zasobami 

wód podziemnych, której podstawę stanowią właściwe wydzielenia jednostek bilansowych w obszarze 

zlewni. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 

2.1. Charakterystyka fizjograficzna 

2.1.1. Podział administracyjny i położenie geograficzne 

Zlewnia Raby, o powierzchni 1537,1 km2 (IMGW, 1983), administracyjnie położona jest 

w województwie małopolskim. Swym zasięgiem obejmuje fragmenty 7 powiatów (rys. 2.1): Brzesko 

(gmina Szczurowa), Bochnia (gminy: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Drwinia, Lipnica Murowana, 

Łapanów, Trzciana, Żegocina), Wieliczka (gminy: Wieliczka, Gdów, Biskupice, Kłaj), Myślenice 

(gminy: Myślenice, Dobczyce, Tokarnia, Siepraw, Wiśniowa, Pcim, Raciechowice, Lubień), Sucha 

Beskidzka (gmina Jordanów), Limanowa (gminy: Limanowa, Mszana Dolna, Jodłownik, Dobra, 

Niedźwiedź) i Nowy Targ (gminy: Rabka, Raba Wyżna).  

 
 

 
Rys. 2.1. Podział zlewni Raby na jednostki administracyjne 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – granice powiatów, 3 – granice gmin, 4 – miasta 
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Obszar zlewni Raby znajduje się w obrębie kilku jednostek geograficznych. Według 

regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (Kondracki, 2000) północna część zlewni leży w obrębie 

makroregionu Kotlina Sandomierska (512.4), będącego największym makroregionem Podkarpacia 

Północnego. W obrębie tego makroregionu w obszarze zlewni Raby wyróżnia się fragmenty dwóch 

mezoregionów: Nizinę Nadwiślańską (512.41) i Podgórze Bocheńskie (512.42). W obszarze 

Zewnętrznych Karpat Zachodnich występują fragmenty dwóch makroregionów: Beskidy Zachodnie 

(513.4-5) i Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3). W obrębie makroregionu Beskidy Zachodnie 

(513.4-5) w obszarze zlewni Raby wyróżnia się części pięciu mezoregionów: Beskid Makowski 

(513.48), Beskid Wyspowy (513.49), Kotlina Rabczańska (513.50), Gorce (513.52) i Beskid Orawsko-

Podhalański (513.514). W obszarze makroregionu Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) w obszarze 

zlewni występują dwa mezoregiony: Pogórze Wielickie (513.33) i Pogórze Wiśnickie (513.34) (rys. 

2.2). Najwyższym punktem zlewni jest Turbacz (1310 m n.p.m.), najniższym – ujście Raby (180 m 

n.p.m). 
 

 
Rys. 2.2. Podział zlewni Raby na jednostki fizycznogeograficzne (wg Kondrackiego, 2000) 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice mezoregionów, 5 – miasta 
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2.1.2. Uwarunkowania geomorfologiczne 

Dorzecze Raby leży w obszarze dwóch prowincji geomorfologicznych: Karpat i kotlin 

podkarpackich (Klimaszewski, 1972; Gilewska, 1986). 

Karpaty są obszarem o rzeźbie górskiej i pogórskiej. Rzeźba górska, w wyższych częściach 

źródłowych o wysokich opadach, jest przyczyną kształtowania się fal powodziowych w górnych 

biegach karpackich dopływów Wisły i zmniejszania współczynnika odpływu wraz ze wzrostem 

powierzchni i obniżaniem się zlewni (Froechlich, Słupik, 1980). Doliny karpackie zatrzymują 

okresowo duże ilości zawiesiny i materiału wleczonego, który w ostateczności przemieszczany jest 

wzdłuż koryt aż na przedpole Karpat. W odróżnieniu od Karpat, kotliny podkarpackie są strefą 

akumulacji rumowiska, dlatego w ich krajobrazie dominuje rzeźba akumulacyjna. Kotliny są 

obszarem nakładania się fal powodziowych Wisły i karpackich dopływów, ucieczki wód z koryta 

i gromadzenia ich w miąższych przepuszczalnych osadach czwartorzędowych (Starkel, red., 1991). 

 
 
 

2.1.3. Warunki klimatyczno-meteorologiczne 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczno-opadową dorzecza górnej Wisły (Starkel, red., 1991), 

dolna część zlewni Raby leży w zasięgu klimatu kotlin podgórskich. Środkowa część zlewni znajduje 

się w zasięgu klimatu Pogórza Karpackiego. Natomiast górna część zlewni znajduje się w zasięgu 

klimatu górskiego. Według klasyfikacji klimatu Polskich Karpat Zachodnich (Hess, 1965), w obszarze 

środkowej i górnej Raby występują trzy piętra klimatyczne. Obszary do wysokości 600-700 m n.p.m. 

(w zależności od formy morfologicznej) znajdują się w piętrze umiarkowanie ciepłym, o średniej 

rocznej temperaturze powietrza 6-80C. Wyższe partie, do 1100-1150 m n.p.m., należą do piętra 

umiarkowanie chłodnego, o średniej rocznej temperaturze 4-60C. Natomiast najwyższe wzniesienia 

Gorców mają klimat chłodny, o średniej temperaturze powietrza niższej od 40C (Kurek  i in., 1993).  

Na omawianym obszarze duże zróżnicowanie wykazują miesięczne i roczne sumy opadów 

atmosferycznych. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wykazują zależność od rzeźby 

terenu i wysokości terenu nad poziomem morza. Zróżnicowanie wysokości opadów atmosferycznych 

charakteryzuje się również występowaniem „cieni opadowych” w dolinach i kotlinach śródgórskich 

oraz na stokach zawietrznych wzniesień (Kostrakiewicz, 1977). 

Przeważająca część rocznych sum opadów (62-72%) przypada na miesiące letnie, od maja do 

października (Kurek i in., 1993). Najniższe średnie roczne sumy opadów występują w północnym 

obszarze zlewni Raby (Bochnia – 802 mm/rok) i wzrastają w kierunku południowym, osiągając np. 

w Węglówce 1181 mm/rok. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zmienności opadów 

atmosferycznych w zlewni Raby, w formie tabel i wykresów, zamieszczono w rozdziale 4.2.3.3. 



 16

2.1.4. Hydrografia i elementy hydrologiczne 

Zlewnia Raby graniczy od południowego-zachodu ze zlewnią Skawy, a od południa i wschodu 

ze zlewnią Dunajca. Dolną, północną część zlewni Raby oddzielają od zlewni Skawy niewielkie 

zlewnie: Skawinki, Wilgi i Drwinki, a od zlewni Dunajca – zlewnia Uszwicy.  

Rzeka Raba jest prawobrzeżnym dopływem Wisły i zbiera wodę ze zlewni o powierzchni 

1537,1 km2. Długość biegu rzeki wynosi 131,9 km (IMGW, 1983), a średni spadek 4,42‰. Przepływa 

przez 3 regiony hydrograficzne Polski: Karpaty Zewnętrzne-Beskidy, Pogórze Karpackie oraz Kotlinę 

Sandomierską. W strefie karpackiej znajduje się 86% dorzecza, co stanowi o górskim charakterze 

rzeki (rys. 2.3). Dorzecze jest średnio szerokie, mocno wydłużone, z przewagą prawobrzeżnej części 

zajmującej 64% powierzchni (Punzet, 1969; Materek, 2000). Sieć hydrograficzną rzeki Raby 

charakteryzuje duża gęstość. Współczynnik gęstości, rozumiany jako iloraz sumy długości wszystkich 

cieków do całkowitej powierzchni zlewni, wynosi 0,86. 
 

 
Rys. 2.3. Sieć rzeczna i rozmieszczenie posterunków wodowskazowych IMGW w zlewni Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice zlewni wodowskazowych, 
5 – przekrój wodowskazowy, 6 – granica nasunięcia karpackiego 
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Raba posiada obszar źródłowy w pobliżu Obidowej, na wysokości 785 m n.p.m. Źródłowy 

odcinek Raby charakteryzuje wiele dopływów, małych potoków posiadających znaczne spadki, często 

powyżej 50‰ (Żeleźnica – 55‰, Zaklęty – 45‰, dopływ z Rokicin – 75‰). Poniżej miejscowości 

Rokiciny, Raba traci charakter górskiego potoku. W Rabce, w 114 km biegu rzeki wpływa do Raby 

pierwszy znaczniejszy dopływ – lewobrzeżna Poniczanka. Powierzchnia jej zlewni wynosi 33,1 km2, 

długość potoku 10 km a średni spadek 44,4‰. Źródła Poniczanki znajdują się na wysokości 920 m 

n.p.m., a ujście do Raby na wysokości 476 m n.p.m. W kotlinie Mszany Dolnej, w km 101, uchodzi do 

Raby na wysokości 375 m n.p.m. największy dopływ biegu górskiego – prawobrzeżna Mszanka 

(Punzet, 1969; Materek, 2000). 

Mszanka o powierzchni zlewni 174 km2 jest zasobniejsza w wodę od Raby. Przy ujściu do Raby 

przepływ Mszanki jest o połowę większy niż przepływ w Rabie. Dwa źródłowe potoki tworzące 

Mszankę to potok Lubomirski wypływający na wysokości 1013 m n.p.m. u podnóża Pasieki i potok 

Rosocha, wypływający spod Kudłania na wysokości ok. 1200 m n.p.m.  

Po ujściu Mszanki Raba płynie w mało zwartym, zażwirowanym korycie o szerokości 

dochodzącej do 50 m, przyjmując po drodze kilka większych dopływów, jak prawobrzeżną Kasinkę 

o powierzchni zlewni 49,6 km2 oraz lewobrzeżne: Lubieńkę o zlewni 47 km2, Krzczonówkę o zlewni 

92,2 km2 i Trzebunię o zlewni 32,8 km2. Przez Myślenice płynie Raba aż do cofki Zbiornika 

Dobczyckiego w korycie uregulowanym stopniami i murami bulwarowymi. Na tym odcinku wpływa 

do Raby potok Bysinka o powierzchni zlewni 13,4 km2 (Punzet, 1969; Materek, 2000). 

W 60,1 km rzeki Raby usytuowana została zapora zbiornika wodnego Dobczyce. Całkowita 

długość zbiornika wynosi ok. 10 km a szerokość 0,8-1,3 km, średnia głębokość zbiornika przy 

normalnym poziomie piętrzenia wynosi 10,45 m (Michniewski, 2000). Wody zbiornika piętrzy zapora 

o wysokości 32 m i długości 710 m. W eksploatacji Zbiornika Dobczyckiego przewiduje się 

utrzymanie poziomu piętrzenia między rzędnymi 269,9 m n.p.m. (normalny poziom piętrzenia) i 256,7 

m n.p.m. (minimalny poziom piętrzenia). W razie konieczności poziom wody może być podniesiony 

do 272,6 m n.p.m. (maksymalny poziom piętrzenia). Oznacza to możliwość dużych zmian 

powierzchni i pojemności zbiornika (tab. 2.1). Jednak w dotychczasowej eksploatacji występowały 

w Zbiorniku Dobczyckim tylko stosunkowo małe wahania poziomu wody. Poziom wody w zbiorniku 

i jego zmiany zależą przede wszystkim od ilości dopływającej wody. Przy średnim poziomie dopływu 

woda w zbiorniku wymienia się w ciągu roku około 3 razy (Amirowicz, 2000). 

 

Tab. 2.1. Podstawowe parametry techniczne Zbiornika Dobczyckiego (Materek, 2000) 

Poziom piętrzenia 
Parametr techniczny zbiornika minimalny 

(256,7 m n.p.m.) 
normalny 

(269,9 m n.p.m.) 
maksymalny 

(272,6 m n.p.m.) 
Pojemność zbiornika (mln m3) 14,5 99,2 125,0 

Powierzchnia zalewu (ha) 335 950 1065 

Średnia głębokość zbiornika (m) 4,3 10,5 11,7 
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Podstawową funkcją Zbiornika Dobczyckiego jest retencjonowanie wody rzeki Raby jako 

źródła wody do picia dla miasta Krakowa o określonej jakości i ilości. Drugą funkcją jest ochrona 

doliny rzeki Raby poniżej zapory przed powodzią poprzez redukcję fal wezbraniowych do odpływu 

nieszkodliwego. 

Funkcjami dodatkowymi Zbiornika Dobczyckiego są: 

• zabezpieczenie przepływu nienaruszalnego poniżej zbiornika, 

• wykorzystanie części odpływu ze Zbiornika Dobczyckiego dla potrzeb elektrowni wodnej, 

zasilania przepławki dla ryb, użytkowników pobierających wodę poniżej zapory, 

• dopuszczenie części Zbiornika Dobczyckiego do prowadzenia gospodarki rybackiej 

(Michniewski, 2000; Nachlik i in., 2006). 

Ujęcie wody dla Krakowa zlokalizowane jest na lewym brzegu zbiornika, powyżej zapory, 

w formie ujęcia wieżowego przylegającego do zbocza. Ujęcie to pozwala na pobór wody w pełnym 

zakresie zmienności poziomów zbiornika, tj. od poziomu maksymalnego napełnienia warstwy 

przeciwpowodziowej do poziomu minimalnego, z możliwością pracy nawet przy poziomach wody 

w zbiorniku o 1,7 m niższych, a więc już w obszarze objętości martwej zbiornika (Łagosz, 2000). 

Znaczniejszymi dopływami poniżej zbiornika są: Potok Krzyworzeka o powierzchni zlewni 77 

km2 i Stradomka – największy dopływ Raby o powierzchni zlewni 368 km2 (Materek, 2000). W swym 

ponad 40 km biegu rzeka Stradomka ma cechy potoku górskiego o spadku około 12‰. Bieg 

Stradomki jest bardzo nieregularny i kręty. Z licznych dopływów o charakterze podgórskim 

największym jest prawobrzeżna Tarnawa o powierzchni zlewni 97 km2. Poniżej Tarnawy uchodzą do 

Stradomki dwa dalsze duże i również prawobrzeżne dopływy: Potok Sanecki o powierzchni zlewni 

60,5 km2 oraz Polanka o powierzchni zlewni 63,1 km2 (Punzet, 1969). 

Poniżej ujścia Stradomki, Raba płynie w kierunku północnym korytem silnie wciętym w dno 

doliny. Przyjmuje tu jedynie kilka mało znaczących dopływów. Raba uchodzi do Wisły w 134,7 km 

jej biegu, na wysokości 180 m n.p.m.  
 
Ogółem Raba przyjmuje 25 bezpośrednich dopływów bocznych o wielkości zlewni ponad 10 

km2, w tym 10 w biegu górnym, 11 w biegu środkowym i 4 w dolnym; tylko dwie zlewnie osiągają 

powierzchnie powyżej 100 km2 (Punzet, 1969). 

Biorąc pod uwagę wskaźniki hydrograficzne i morfologiczne, Punzet (1969) dzieli bieg Raby na 

trzy zasadnicze części: 

• bieg górny, w obrębie Beskidów, od źródeł do ujścia Bysinki (Myślenice) o długości 60 km 

i średnim spadku 8,5‰, w którym wyróżnia się dodatkowo: 

o obszar źródłowy (od źródeł do Zaklętego Potoku) o długości 11 km i spadku 23,6 ‰, 

o odcinek górny biegu górnego (od Zaklętego Potoku do ujścia Mszanki) o długości 25 km 

i spadku 6 ‰, 

o odcinek dolny biegu górnego (od ujścia Mszanki do ujścia Bysinki) o długości 24 km 

i spadku 4,1 ‰, 
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• bieg środkowy, w obrębie Pogórza, od ujścia Bysinki do ujścia Stradomki, o długości 34 km 

i średnim spadku 2,3‰, w tym: 

o odcinek górny biegu środkowego (od ujścia Bysinki do ujścia Burletki w Dobczycach) 

o długości 12 km i spadku 2,7‰, 

o odcinek dolny biegu środkowego (od Burletki do ujścia Stradomki) o długości 22 km 

i spadku 1,7‰, 

• bieg dolny, w obrębie Kotliny Sandomierskiej, od ujścia Stradomki do ujścia Raby do Wisły, 

o długości 43 km i średnim spadku 0,6‰, w tym: 

o odcinek górny biegu dolnego (od ujścia Stradomki do ujścia dopływu z Krzyżanowic) 

o długości 24 km i spadku 0,5‰, 

o odcinek ujściowy (od dopływu z Krzyżanowic do ujścia do Wisły) o długości 19 km 

i spadku 0,74‰. 

Znaczne nachylenie zboczy sprzyja w dorzeczu Raby spływowi powierzchniowemu. Ma on 

miejsce zwłaszcza wtedy, gdy nastąpi nasycenie wodą strefy aeracji, w czasie roztopów 

i intensywnych deszczy letnich. Na pograniczu spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego 

zachodzi płynięcie wokół rumoszu i korzeni roślin. Wsiąkanie wody, stanowiące wstępną fazę 

infiltracji, jest ok. dziesięciokrotnie intensywniejsze w lasach niż na gruntach ornych, łąkach 

i pastwiskach. Krążenie podpowierzchniowe odbywa się w sposób bardzo zróżnicowany, szczególnie 

w górach. Jest ono uzależnione nie tylko od wodoprzepuszczalności utworów pokrywowych i podłoża, 

ale także od warunków meteorologicznych, rzeźby ternu (nachylenie terenu), pokrywy roślinnej, 

wilgotności w strefie aeracji, położenia zwierciadła wód podziemnych. Wsiąkająca woda, osiągając 

zwierciadło wód podziemnych bierze udział w odpływie podziemnym (Materek, 2000). 

Z przeprowadzonych badań dorzeczy karpackich (Pietrygowa, 1975) wynika, że odpływ 

rzeczny w przekroju rocznym składa się w 21,3% ze spływu powierzchniowego i w 78,7% z odpływu 

podziemnego, czyli gruntowego. Wody powierzchniowe są zatem zasilane w głównej mierze przez 

odpływ podziemny (Materek, 2000). 

Monitoring zasobów ilościowych wód płynących prowadzony jest przez IMGW w przekrojach 

wodowskazowych. Dane uzyskane z IMGW w Krakowie zawierają przepływy miesięczne dla ośmiu 

wodowskazów na Rabie, sześciu istniejących: Rabka 2, Mszana Dolna, Kasinka Mała, Stróża, 

Dobczyce, Proszówki i dwóch zlikwidowanych: Rabka 1, Gdów oraz ośmiu wodowskazów na 

dopływach bocznych Raby, czterech istniejących: Mszana Dolna na Mszance, Lubień na Lubieńce, 

Krzczonów na Krzczonówce, Stradomka na Stradomce i czterech zlikwidowanych: Rabka na 

Poniczance, Marwin na Krzyworzece, Łapanów na Stradomce i Niedźwiedź na Porębiance (rys. 2.3). 

Pełne dane o przepływach, obejmujące wielolecie 1961-2000, mają tylko trzy wodowskazy na Rabie: 

Mszana Dolna, Stróża i Proszówki (tab. 2.2). 
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Tab. 2.2. Posterunki wodowskazowe IMGW w obszarze zlewni Raby (nazwa posterunku, 
powierzchnia zlewni i km biegu rzeki na podstawie Rocznika…(1983) i Atlasu…(1995-1996)) 

Przepływy 
charakterystyczne 

[m3/s] L.p. Nazwa przekroju 
wodowskazowego Rzeka Km 

cieku 

Powierz-
chnia 
zlewni 
[km2] 

Kod 
SJCW 

Okres 
obserwacji 

Sw NQr1) Sw SNQm2) 

1. Rabka 1* Raba 113,9 58,0 GW0208 1961-1982 0,173 0,367 
2. Rabka 2 Raba 113,1 92,8 GW0208 1985-2000 0,253 0,491 
3. Rabka* Poniczanka 0,5 33,1 GW0208 1972-1983 0,047 0,138 
4. Niedźwiedź* Porębianka 5,2 63,5 GW0210 1982-1991 0,362 0,590 

5. Mszana Dolna 
(limnigraf) Mszanka 3,1 166,3 GW0210 1961-1980 

1985-2000 0,547 1,128 

6. Mszana Dolna 
(limnigraf) Raba 102,1 158,1 GW0209 1961-2000 0,409 0,854 

7. Kasinka Mała Raba 95,8 353,1 GW0209 1971-2000 0,952 1,968 

8. Lubień Lubieńka 0,4 46,9 GW0209 1971-1997 
1999-2000 0,138 0,278 

9. Krzczonów Krzczonówka 2,0 87,9 GW0209 1971-1995 
1997-2000 0,234 0,501 

10. Stróża 
(limnigraf) Raba 80,6 644,1 GW0209 1961-2000 1,622 3,378 

11. Dobczyce Raba 61,9 768,4 GW0211 1991-2000 2,243 3,654 
12. Marwin* Krzyworzeka 2,5 77,7 GW0212 1971-1985 0,106 0,262 

13. Gdów* Raba 50,2 929,3 GW0212 1961-1988 
1991-1995 2,173 4,330 

14. Łapanów* Stradomka 14,8 213,1 GW0213 1961-1993 0,282 0,704 

15. Stradomka Stradomka 2,6 361,8 GW0213 1961-1984 
1987-2000 0,576 1,259 

16. Proszówki 
(limnigraf) Raba 21,5 1470,4 GW0212 1961-2000 3,035 6,106 

 *  posterunek zlikwidowany 
1) Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych dla danego wielolecia 
2) Sw SNQm – wartość środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych 

przepływów miesięcznych dla danego wielolecia 
 
 

W obszarze zlewni Raby, obok wspomnianego już Zbiornika Dobczyckiego, w dużej mierze do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wykorzystywane są ujęcia wód 

powierzchniowych (tab. 2.3, rys. 2.4). 

 

 

 



Tab. 2.3. Zestawienie ujęć wód powierzchniowych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia (wg „wykazu ZL-1” udostępnionego przez RZGW w Krakowie) 
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hydrograficzna Dane ogólne Dane techniczne 
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1. Raba II Bochnia Bochnia Bochnia 24+600 prawy SUW Bochnia MPWiK Sp. 
z o.o. w Bochni E brzegowe   2 151,8  

2. Stradomka III Bochnia Łapanów Dąbrowice 3+460   ZR-B przy UG 
w Łapanowie E    164,7  

3. Zbiornik 
Dobczyce II Myślenice Dobczyce Dobczyce 60+700 lewy ZUW „Raba” MPWiK SA 

w Krakowie E wieżowe 3,5 110 376 33 365  

4. Raba II Myślenice Myślenice Myślenice 73+100 prawy SUW Myślenice MPWiK Sp. z o.o
w Myślenicach E brzegowe   1 206,0  

5. Krzyworzeka III Myślenice Raciecho-
wice 

Raciecho-
wice 7+800  SUW 

Raciechowice 
UG 
Raciechowice E  0,009 315,3 55,5  

6. Potok Lipnicki IV Myślenice Wiśniowa Lipnik 2+500  Ujęcie nr 1-2 
„Lubomir i Łysina”  UG Wiśniowa E drenażowe 0,004  84,287 

7. Potok Lipnicki IV Myślenice Wiśniowa Lipnik 2+500  Ujęcie nr 2 UG Wiśniowa E    69,8 

Pobór dla obu 
ujęć na 
Lipniku 

8. Potok Na 
Padoły IV Myślenice Wiśniowa Wiśniowa 0+100  SUW Wiśniowa UG Wiśniowa E drenażowe 0,0014 44,183 12,625  

9. Potok „Pod 
Księżą Górą” IV Myślenice Wiśniowa Wiśniowa 2+100  „Między Górami” UG Wiśniowa E denne 0,00092 29,2   

10. Potok 
Smarkawa III Myślenice Wiśniowa Kobielnik 0+500  „Smarkowa” UG Wiśniowa P drenażowe    

Planowana 
inwestycja – 
rozpoczęcie 
2004 r. 

11. Potok 
Przeginia IV Bochnia Trzciana Trzciana 7+850  SUW Trzciana UG Trzciana E      

12. Potok 
Jeziornica VI Bochnia Trzciana Kamionna 1+100 nurt 

Wodociąg lokalny 
Spółki Wodno-
Ściekowej 
w Kamionnej 

Spółka Wodno-
Ściekowa 
w Kamionnej 

E drenażowe 0,0006 18,9 5,5 

 

13. Potok Sanecka IV Bochnia Żegocina Żegocina 0+850  Ujęcie nr 2 ZGK 
w Żegocinie E    35,4  

14. Potok Sanecki IV Bochnia Żegocina Żegocina 0+270  Ujęcie nr 1 ZGK 
w Żegocinie E    35,4 

Pobór dla obu 
ujęć na pot. 
Saneckim 



Tab. 2.3. c.d. 
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15. Potok 
Jeziornica VI Bochnia Żegocina Beldno 1+000  SUW Beldno 

Spółka Wodno-
Ściekowa 
w Beldnie 

E 
     

16. Potok Sanecka V Bochnia Żegocina Łąkta Górna 15+000 nurt Ujęcie 
„ZAMVINEX” 

Spóldzielnia 
Ogrodnicza 
„Zamvinex” 

E infiltra-
cyjne 0,008 237 55 

 

17. Potok Groński III Myślenice Tokarnia Tokarnia 2+200 lewy SUW Tokarnia UG w Tokarni E brzegowe   7  

18. Potok 
Kaczanka III Myślenice Pcim Pcim-Kąt 3+165 nurt „Pod Kotoniem” UG w Pcimiu E brzegowe 0,0043 67,9 8,1  

19. Potok 
Wierzchowina II Myślenice Lubień Lubień 2+100  SUW Lubień 

Spółka 
Wodociągowa 
„Wierchowina” 
w Lubniu 

E     

 

20. Kasinka III Limanowa Mszana 
Dolna Kasina Mała 0+860 nurt SUW Kasina 

Osiedlowa 
Spółka Wodna 
„STAWISKO” 

E 
denne 
infiltra-
cyjne 

0,0015 47,0  
 

21. Potok 
Adamczykowy III Limanowa Mszana 

Dolna 
Mszana 
Dolna 1+080 nurt 

SUW Mszana 
Dolna Wodociąg 
„Adamczykowy” 

PGK w Mszanie 
Dolnej E progowe 0,0041 129,3 51,0 

 

22. Potok 
Szklanówka IV Limanowa Mszana 

Dolna 
Mszana 
Dolna 2+530 nurt 

SUW Mszana 
Dolna Wodociąg 
„Szklanówka” 

PGK w Mszanie 
Dolnej E progowe   91,3 

 

23. Potok Konina IV Limanowa Niedźwiedź Niedźwiedź 7+220 lewy SUW Niedźwiedź UG Niedźwiedź E jazowe 0,005 157,0   

24. Potok 
Luboński III Nowy Targ Rabka Rabka Zdrój 0+900 nurt Luboński ZWiK Sp. z o.o. E drenażowe 0,015 473 247,2  

25. Poniczanka III Nowy Targ Rabka Rabka Zdrój 1+630 nurt Poniczanka – 
ujęcie dolne ZWiK Sp. z o.o. E drenażowe 0,03 946 828,2 

26. Poniczanka III Nowy Targ Rabka Rabka Zdrój 1+715 nurt Poniczanka – 
ujęcie górne ZWiK Sp. z o.o. E drenażowe 0,03 946 828,2 

Łączny pobór 
dla obu ujęć 
na Poniczance 

27. Raba II Nowy Targ Rabka Raba Wyżna 19+800 nurt SUW Raba ZWiK Sp. z o.o. 
w Rabce E drenażowe 0,04 1 261,4 828,2  

28. Potok 
Kosiczne III Nowy Targ Raba Wyżna Raba Wyżna 2+230 lewy ujęcie „Kosiczne” ZGKi M w Rabie 

Wyżnej E brzegowe 0,005 153,5 33,4  
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Rys. 2.4. Lokalizacja ujęć wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia  
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – ujęcia wód powierzchniowych (nr 
zgodne z tab. 2.3) 
 
 
 

2.1.5. Zagospodarowanie powierzchni terenu 

Zlewnia Raby ma charakter rolniczy i rekreacyjny. W strukturze użytkowania obszaru zlewni 

największy jest udział gruntów ornych sięgający ponad 37%. Znaczną powierzchnię zlewni zajmują 

również lasy i grunty leśne, których udział został określony na poziomie ponad 33%. Łąki i pastwiska 

zajmują łącznie prawie 16,5% powierzchni zlewni. Znaczne obszary zajmowane są przez nieużytki 

i grunty o nierolniczym przeznaczeniu (10,8%). Ich areał ciągle się powiększa, kosztem zmniejszania 

się powierzchni gruntów ornych. Sadów jest niewiele i zajmują one 2,2% całkowitej powierzchni 

zlewni (Duda i in., 2006a). 
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W górnej części zlewni jest więcej łąk i pól uprawnych aniżeli lasów. Więcej lasów występuje 

w źródliskowej części potoków należących do zlewni Mszanki, odwadniających północno-wschodnie 

i północne stoki Gorców oraz strome wzniesienia Beskidu Wyspowego. Bardziej zwarte obszary leśne 

występują na obszarze pomiędzy Rabką i Stróżą, gdzie stopień zalesienia jest bliski 50%. W dolnej, 

wąskiej części zlewni Raby, w pogranicze między zlewnią Raby i Drwinki wchodzi pasem Puszcza 

Niepołomicka. Lesistość górnych partii dorzecza jest jednak zbyt mała, by zapewnić wystarczającą 

retencję wody.  

Typy użytkowania terenu zlewni Raby określone na podstawie wizualnej interpretacji zdjęć 

wykonanych przez satelitę Landstat TM, zgodnie z jednolitą dla Europy klasyfikacją pokrycia terenu 

CORINE Land Cover (Coordination of Information of the Environment) przedstawia rysunek 2.5.  

 

 
Rys. 2.5. Użytkowanie terenu w zlewni Raby według klasyfikacji CORINE 
Objaśnienia: 1 – lasy i ekosystemy seminaturalne, 2 – tereny rolne, 3 – tereny wodne, 4 – tereny 
zantropogenizowane 
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2.2. Budowa geologiczna 

2.2.1. Masyw karpacki 

Karpaty zewnętrzne (fliszowe) zbudowane są niemal wyłącznie ze skał fliszowych kredy 

i paleogenu. Dominują skały detrytyczne: iłowce, mułowce, piaskowce i zlepieńce, rzadziej pojawiają 

się skały krzemionkowe oraz margle i wapienie (Stupnicka, 1997). 

Główne serie osadowe powstałe w basenie fliszowym dały początek dużym jednostkom 

tektonicznym – płaszczowinom: magurskiej, śląskiej, podśląskiej i skolskiej, które rozciągają się na 

znacznych obszarach Karpat fliszowych. Obok nich występują płaszczowiny cząstkowe i łuski. Na 

południu Karpat zewnętrznych znajduje się najwyższa płaszczowina magurska. Na północ od niej 

rozciągają się kolejno płaszczowiny: śląska, dzieląca się na zachodzie na dwie płaszczowiny 

cząstkowe – cieszyńską i godulską, podśląska, skolska i najniższa – płaszczowina stebnicka, leżąca 

poza obszarem zlewni Raby. Pomiędzy płaszczowinami magurską i śląską wyróżniono przejściowe 

jednostki tektoniczne. Są to na zachodzie – łuski przedmagurskie, w centralnej części Karpat – 

płaszczowina grybowska, a na wschodzie – płaszczowina dukielska (Stupnicka, 1997) (rys. 2.6). 

W budowie płaszczowiny magurskiej główną rolę odgrywają osady paleogenu. Utwory kredowe 

mają mniejsze znaczenie, przy czym na powierzchni występują wyłącznie osady kredy górnej, 

rozwinięte w facji warstw inoceramowych lub biotytowych. Ponad warstwami inoceramowymi 

występują w całej serii magurskiej pstre łupki, reprezentujące dolny i środkowy eocen. Dolny eocen 

reprezentują piaskowce ciężkowickie i warstwy beloweskie. Do eocenu środkowego należą piaskowce 

pasierbickie, warstwy hieroglifowe i margle łąckie, które zawierają wkładki piaskowców osieleckich 

a lokalnie piaskowców magurskich. Do górnego eocenu należą warstwy podmagurskie. Najwyższym 

ogniwem serii magurskiej są piaskowce magurskie, reprezentujące wiekowo głównie eocen górny, ale 

obejmujące na niektórych obszarach też eocen środkowy i odcinek między górnym eocenem a niższą 

częścią oligocenu. Ponad piaskowcami magurskimi występują warstwy nadmagurskie zaliczane do 

oligocenu (Józefko, 1989). 

Poniżej jednostki magurskiej występuje jednostka dukielsko-grybowska. Chowa się ona pod 

płaszczowiną magurską, ukazując się jedynie w oknie tektonicznym Mszany Dolnej, którego 

powierzchnia wynosi ok. 68 km2. Utwory występujące w oknie Mszany Dolnej nie są silnie 

sfałdowane. Wykształcone są głównie jako warstwy krośnieńskie, w postaci cienkoławicowych 

piaskowców przeławiconych łupkami oraz łupki menilitowe (Józefko, 1989). 

Na północ od obu jednostek rozciąga się jednostka śląska. W jej obrębie występuje pełna seria 

osadów kredowych. Kreda dolna wykształcona jest w postaci łupków cieszyńskich i wierzowskich 

oraz warstw grodziskich i lgockich. Ponadto wzdłuż północnego brzegu jednostki pojawiają się 

warstwy gezowe. Kredę górną reprezentują pstre łupki, warstwy godulskie oraz istebniańskie dolne. 

Warstwy istebniańskie górne należą do paleocenu i dzielą się na trzy oddziały: dolne łupki 

istebniańskie, górne piaskowce istebniańskie i górne łupki istebniańskie. W eocenie nastąpił silny 

rozwój piaskowców ciężkowickich. Do eocenu zaliczane są także warstwy hieroglifowe i pstre łupki. 
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Do najwyższego eocenu i oligocenu należą warstwy menilitowe. Najmłodsze ogniwo serii śląskiej 

stanowią warstwy krośnieńskie zaliczane do oligocenu (Józefko, 1989). 

Ostatnią strukturą w obszarze badań jest jednostka podśląska, silnie zredukowana tektonicznie, 

tworząca wąską porozrywaną strefę o małym rozprzestrzenieniu. Ukazuje się przed nasunięciem 

jednostki śląskiej oraz w oknach tektonicznych strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Utwory jednostki 

podśląskiej w większości wykształcone są w facji łupkowej, łupkowo-piaskowcowej bądź marglistej, 

a tylko sporadycznie w facji piaskowcowo-łupkowej. Utwory kredy dolnej reprezentują przede 

wszystkim łupki cieszyńskie, warstwy grodziskie i gezowe. Kreda górna wykształcona jest głównie 

w facji ilasto-marglistej, są to: pstre łupki, margle szare i pstre oraz margle żegocińskie. Paleogen 

reprezentują: pstre łupki, warstwy menilitowe i krośnieńskie (Józefko, 1989).  
 

 

Rys. 2.6. Jednostki tektoniczne w obszarze zlewni Raby (za Józefko, 1989) 
Objaśnienia: 1 – jednostka magurska, 2 – jednostka dukielsko-grybowska, 3 – jednostka śląska, 4 – jednostka 
podśląska, 5 – zapadlisko przedkarpackie, 6 – granica zlewni Raby, 7 – granica nasunięcia karpackiego,               
8 – rzeki, 9 – Zbiornik Dobczycki 

W obrębie osadów czwartorzędowych masywu karpackiego wyróżnia się utwory akumulacji 

rzecznej i utwory pokryw zboczowych różnego pochodzenia: zwietrzelinowe, zwietrzelinowo-

soliflukcyjne, deluwialne i koluwialne (rys. 2.7).  
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Utwory akumulacji rzecznej reprezentujące plejstocen i holocen tworzą tarasy, z których starsze 

(plejstoceńskie) występują najczęściej we fragmentach. Jedynie holoceńskie tarasy zalewowe i osady 

koryt rzecznych (kamieńce) występują we wszystkich dolinach rzek i w większości potoków. Tarasy 

rzeczne zbudowane są z piasków i żwirów często zailonych, przykrytych nieciągłą warstwą osadów 

gliniasto-pylastych. Gruboziarniste żwiry plejstoceńskie mają miąższość 1,8-2,2 m i stwierdzone 

zostały m.in. wierceniami w Nieprześni. Osady te przykryte są holoceńskimi glinami lessowatymi 

o miąższości dochodzącej do 16,2 m. W górnych odcinkach rzek utwory aluwialne mają miąższość   

1-3 m. W środkowych odcinkach dolin utwory te wykazują miąższość 5-8 m, lokalnie 10-11 m. 

Największą miąższość stwierdzono w dolnie Raby w rejonie Myślenic – 16,3 m. W dolnie Stradomki 

miąższość osadów akumulacji rzecznej dochodzi do 10-11 m (Józefko, 1989). 

Utwory pokryw zboczowych wykształcone są w postaci glin lessowatych (pylastych), glin 

zwietrzelinowych i rumoszu skalnego w różnych proporcjach. Ich skład zależy od wykształcenia 

litologiczno-facjalnego podłoża fliszowego. Gliny z mniejszą zawartością rumoszu skalnego 

stwierdzono na podłożu wykształconym w postaci kompleksów łupkowych lub łupkowo-

piaskowcowych, zaś gliny z większą zawartością rumoszu i rumosze gliniaste zalegają na podłożu 

piaskowcowo-łupkowym lub piaskowcowym. Miąższość utworów pokryw zboczowych jest bardzo 

zmienna i waha się od 1-2 m do 15 m. Największe miąższości stwierdzone zostały w rejonie 

Dziekanowic, Sieprawia, Pawlikowic oraz na południe od Wieliczki. Koluwia osuwiskowe powstałe 

z materiału fliszowego i zwietrzeliny występują na stokach. Szczególnie podatne na powstawanie 

osuwisk są zwietrzałe utwory fliszowe, w podłożu których występują łupki o kierunku zapadania 

zgodnym z morfologią terenu. Osuwiska występują często m. in. w rejonie Gdowa, Trzemeśni czy 

Łostówki koło Mszany Dolnej oraz na południe od Wieliczki (Józefko, 1989). 

 
 
 

2.2.2. Zapadlisko przedkarpackie 

Zapadlisko przedkarpackie jest rozległym obniżeniem tektonicznym o typowych cechach rowu 

przedgórskiego (Golonka, 1981). Wypełnione jest utworami miocenu, które spoczywają niezgodnie na 

utworach mezozoicznych, paleozoicznych i prekambryjskich. Miąższość utworów mioceńskich 

wynosi od około 100 m w brzeżnych częściach zapadliska do około 3000 m przy brzegu Karpat 

w pobliżu Przemyśla. Południową – tektoniczną granicę regionu tworzy czoło nasunięcia 

zewnętrznych Karpat fliszowych na przedpole, granica północna zaś jest umowna, wyznaczona przez 

zasięg morskich osadów miocenu (Malinowski, red., 1991) (rys. 2.8, rys. 2.9). 

Utwory miocenu są wykształcone głównie jako iły, łupki, mułowce i mułki. Pomiędzy nimi 

występują wkładki piasków i piaskowców poziomu litotamniowego oraz piaski i piaskowce warstw 

grabowieckich. Osady miocenu pokrywa płaszcz utworów czwartorzędowych o zmiennej miąższości, 

uzależnionej w dużym stopniu od morfologii powierzchni terenu oraz podłoża mioceńskiego 

(Kowalski, Górka, 1989).  
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W obrębie zapadliska przedkarpackiego utwory powierzchniowe reprezentowane są przez gliny 

zwałowe akumulacji lodowcowej z głazami narzutowymi pochodzenia skandynawskiego (eratyki), 

piaski i żwiry rzecznolodowcowe oraz rzeczne, a także przez osady eoliczne (piaski wydmowe, 

lokalnie lessy) (rys. 2.7). Na wysoczyznach międzydolinnych zachowały się gliny zwałowe oraz 

leżące nad nimi piaski z głazami skandynawskimi. Litologia utworów powierzchniowych w obszarze 

zapadliska przedkarpackiego w istotny sposób związana jest ze zlodowaceniami (Starkel, red., 1991). 

 

 
Rys. 2.7. Mapa geologiczna zakryta zlewni Raby i otoczenia (opracowana w oparciu o arkusze mapy 
geologicznej zakrytej 1:50 000 i 1:200 000) 
Objaśnienia: 1 – żwiry i piaski aluwialne (holocen), 2 – piaski grube i średnie ze żwirami (plejstocen), 3 – gliny 
piaszczysto-pylaste, 4 – gliny pylaste, gliny lessowate, gliny zwietrzelinowe, utwory pokryw zwietrzelinowych 
i stokowych na fliszu, 5 – koluwia osuwiskowe, utwory deluwialne i soliflukcyjne, 6-8 – piaskowcowe serie 
fliszowe: 6 – kompleksy piaskowcowe, 7 – kompleksy piaskowcowo-łupkowe, 8 – kompleksy łupkowo-
piaskowcowe, 9 – łupkowe serie fliszowe, 10 – granica zlewni Raby 
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Rys. 2.8. Mapa geologiczna odkryta zlewni Raby i otoczenia (opracowana w oparciu o arkusze mapy 
geologicznej odkrytej 1:200 000) 
Objaśnienia: 1 – iły z wkładkami mułków i piasków, 2-4 – piaskowcowe serie fliszowe: 2 – kompleksy 
piaskowcowe, 3 – kompleksy piaskowcowo-łupkowe, 4 – kompleksy łupkowo-piaskowcowe, 5 – łupkowe serie 
fliszowe, 6 – granica zlewni Raby, 7 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 8 – przebieg przekrojów 
hydrogeologicznych (rys. 2.9) 

 



 
Rys. 2.9. Przekroje hydrogeologiczne A-A’ i B-B’ przez zlewnię Raby (wg Chowańca i Witka, 1997a, b z uzupełnieniami) 
Objaśnienia: 1-3 – przepływ w ośrodku porowym i porowo-szczelinowym: 1 – piaski i gliny (Q), 2 – piaskowce (Pg), 3 – piaskowce i łupki (Pg, Cr, Pg-Cr), 4-5 – przepływ 
ograniczony i brak przepływu w ośrodku słaboprzepuszczalnym: 4 – iły, mułowce (Ng), 5 – łupki (Pg), 6 – granica stratygraficzna, 7 – brzeg nasunięcia karpackiego, 8 – nasunięcie 
jednostek tektonicznych niższego rzędu, 9 – ustalone i nawiercone zwierciadło wody podziemnej, 10 – kierunek przepływu wód podziemnych, 11 – przypuszczalna głębokość strefy 
aktywnej wymiany wód w utworach fliszowych, 12 – stratygrafia utworów wodonośnych (Q - czwartorzęd, Ng - neogen, Pg - paleogen, Cr - kreda) 
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2.3. Części wód podziemnych i powierzchniowych 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) zostały wydzielone w 2004 r. (Herbich i in., 2004, 

Herbich i in., 2005). Podział na JCWPd, nazywane w Ramowej Dyrektywie Wodnej – GWB 

(groundwater body), podporządkowano regionalizacji hydrograficznej, z równoczesnym 

uwzględnieniem kryteriów strukturalnych (Paczyński, Sadurski, red., 2007). W aktualnym podziale na 

jednolite części wód podziemnych zlewnia Raby usytuowana jest na pograniczu trzech JCWPd: 139, 

153 i 154 (tab. 2.4, rys. 2.10). Tylko zachodnia granica JCWPd 154 i fragment zachodniej granicy 

JCWPd 153 pokrywają się z granicą hydrograficzną zlewni Raby. Pozostałe granice pomiędzy JCWPd 

występującymi w obszarze zlewni Raby, wydzielono na podstawie kryteriów strukturalnych. Stąd też 

upoważnione jest stwierdzenie, że w obecnym podziale na JCWPd kryteria geostrukturalne są 

dominujące. 
 
 
Tab. 2.4. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna jednolitych części wód podziemnych 
(Paczyński, Sadurski, red., 2007, zmienione) 

JCWPd Stratygrafia Litologia Miąższość 
[m] Typ wodonośca 

Wodoprze-
puszczalność 

k [m/s] 

Powierzchnia 
całej JCWPd 

[km2] 

Powierzchnia 
w obszarze 

zlewni Raby 
[km2] 

Subregion zapadliska przedkarpackiego 

139 
Q 

 

Ng 

piaski, żwiry 
 

piaski 

<20 
 

>40 

porowy 
 

porowy 

1·10-4 – 3·10-3 
 

1·10-5 – 1·10-4 
3662,8 208,14 

Subregion Karpat zewnętrznych (fliszowych) 

153 
Q 

Pg-Cr 

piaski, żwiry 

piaskowce 

<10 

10 – 20 

porowy  
 

szczelinowo-
porowy 

3·10-4 – 1·10-3 

1·10-6 – 1·10-5 3522,2 1056,95 

154 
Q 

Pg-Cr 

piaski, żwiry 

piaskowce 

<10 

10 – 20 

porowy 
 

szczelinowo- 
porowy 

3·10-4 – 1·10-3 

1·10-6 – 1·10-5 1993,5 271,11 

 
 
 

W aktualnym podziale na scalone jednolite części wód powierzchniowych (SJCW), zgodnie 

z Opracowaniem…(2007), w zlewni Raby wydzielono sześć SJCW (tab. 2.5, rys. 2.10). Granice 

SJCW wydzielono zgodnie z przebiegiem granic zlewni hydrograficznych. 

 

Tab. 2.5. Scalone jednolite części wód powierzchniowych w obszarze zlewni Raby (wg 
Opracowania…, 2007) 

Kod SJCW Nazwa Powierzchnia 
[km2] 

GW0208 Raba od źródeł do ujścia Skomielnej (Skomielnianki) wraz z nią 114,0 
GW0209 Raba od ujścia Skomielnej (Skomielnianki) do Zbiornika Dobczyce 398,07 
GW0210 Mszanka 174,02 
GW0211 Zbiornik Dobczyce 79,17 
GW0212 Raba od Zbiornika Dobczyce do ujścia do Wisły 400,47 
GW0213 Stradomka 370,46 
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Rys. 2.10. JCWPd i SJCW w obszarze zlewni Raby na tle zlewni wodowskazowych 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – granice JCWPd, 3 – numer JCWPd, 4 – granice SJCW, 5 – kod 
SJCW, 6 – rzeki, 7 – Zbiornik Dobczycki, 8 – granice zlewni wodowskazowych 
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3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

3.1. Regionalizacja hydrogeologiczna 

Warunki hydrogeologiczne w obszarze zlewni Raby są zróżnicowane ze względu na 

występowanie dwóch różnych regionów hydrogeologicznych. Zgodnie z regionalizacją słodkich wód 

podziemnych Polski wg Kleczkowskiego (1990) obszar badań należy generalnie do zewnętrznej części 

masywu karpackiego MK(z), jedynie północna część do pasma przedkarpackiego Ppk (rys. 3.1). 

Zgodnie z regionalnym podziałem zwykłych wód podziemnych wg Paczyńskiego (1995) obszar badań 

należy do regionu XIV – karpackiego, mała północna część do regionu XIII – przedkarpackiego (rys. 

3.2). 

 
 

 

Rys. 3.1. Lokalizacja zlewni Raby na tle regionalizacji słodkich wód podziemnych Polski (wg 
Kleczkowskiego, za Dowgiałło i in., red., 2002) 
Objaśnienia: 1 – masywy M: a – wody szczelinowo-porowe i szczelinowe, b – wody szczelinowo-krasowe,        
2 – niecki N, wody szczelinowe, szczelinowo-porowe, 3 – monoklina Mo, wody szczelinowo-krasowe,                
4 – granice jednostek: a – głównych, b – podrzędnych, 5 – stratygrafia pięter wodonośnych: Tr – trzeciorzęd,   
Cr – kreda, J – jura, T – trias, 6 – główne czwartorzędowe struktury hydrogeologiczne, wody porowe,                 
7 – ważniejsze czwartorzędowe struktury kopalne, wody porowe, 8 – zlewnia Raby  
 
 



 34

 
Rys. 3.2. Lokalizacja zlewni Raby na tle podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski 
(wg Paczyńskiego, za Dowgiałło i in., red., 2002)  
Objaśnienia: 1 – granice regionów, 2 – granice subregionów, 3 – zlewnia Raby, XIII – region przedkarpacki, 
XIV – region karpacki 
 
 
 

3.2. Charakterystyka pięter wodonośnych 

3.2.1. Masyw karpacki 

Karpaty jako region hydrogeologiczny są obszarem geologicznie niejednorodnym. Biorąc pod 

uwagę warunki litologiczno-strukturalne i związane z nimi właściwości kolektorskie skał, a także 

dotychczasowe wyniki badań hydrogeologicznych, w obrębie Karpat wydzielić można kilka 

subregionów. Obszar zlewni Raby należy do subregionu zewnętrznokarpackiego. Wody podziemne 

występują tu w utworach czwartorzędowych oraz fliszowych paleogeńsko-kredowych (Malinowski, 

red., 1991). 

Pod względem hydrogeologicznym utwory czwartorzędowe można podzielić na piaszczysto-

żwirowe dolin rzecznych oraz utwory gliniasto-rumoszowe pokryw zboczowych (Józefko, 1989). 

Znaczenie hydrogeologiczne w Karpatach ma poziom czwartorzędowy w dolinach rzek (rys. 

2.7). Zajmuje on wprawdzie niewielkie powierzchnie, ale bywa zasobny w wodę. Jest to 

spowodowane drenującą działalnością rzek, a także korzystnym piaszczysto-żwirowym 

wykształceniem zawodnionych osadów (Kleczkowski, red., 1991). Bywają one przykryte cienką, 

nieciągłą warstwą utworów słaboprzepuszczalnych. Zwierciadło wody w rzecznych utworach 

czwartorzędowych jest przeważnie swobodne i zwykle znajduje się na głębokości 2-6 m p.p.t., jedynie 

lokalnie głębiej (Józefko, 1989). Zwierciadło wody wskazuje tylko niewielkie wahania sezonowe 

wynoszące 1-2 m (Kleczkowski, red., 1991). 
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Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się poprzez opady atmosferyczne na drodze 

bezpośredniej infiltracji oraz w mniejszym stopniu spływem wód ze zboczy i dopływem wód z wyżej 

morfologicznie zalegających utworów fliszowych.  

Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na podłożu fliszowym i mają kontakt 

hydrauliczny z wodami podziemnymi występującymi w tych utworach. Wykazują także więź 

hydrauliczną z wodami powierzchniowymi (Józefko, 1989). Występuje przy tym duża ilość 

wypływów w postaci źródeł, wycieków, wysięków i podmokłości (Wójcik, Rączkowski, 1994). 

Miąższość warstwy wodonośnej jest zmienna, waha się od około 2 m w górnych biegach rzek 

i potoków, do 10 m w dolinie Raby poniżej Myślenic. Przeważnie wynosi 2-5 m. Wartości 

współczynnika filtracji zmieniają się w szerokim zakresie od 2,51 · 10-3 do 1,64 · 10-5 m/s. 

Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika filtracji jest bardziej istotne od pionowego. Badania 

terenowe (Niedzielski, 1977) wykazały, że na ogół wysokie wartości współczynnika filtracji występują 

w utworach w pobliżu koryta rzeki. Jednak równie wysokie wartości stwierdzono np. w odległości 

500 m od rzeki. Zmienność współczynnika filtracji wiąże się z jednorodnością wykształcenia osadów 

żwirowych i brakiem wśród nich domieszek pylasto-gliniastych. Osady takie występują tylko lokalnie, 

w postaci soczewek pośród zróżnicowanych litologicznie utworów akumulacji rzecznej. Ze studni 

wierconych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny można uzyskać przeważnie wydatek do 

5 m3/h, w górnych odcinkach rzek i potoków poniżej 2 m3/h. Natomiast w dolinie Raby poniżej 

Myślenic wydajności są znacznie wyższe i dochodzą do 20 m3/h. Wydajność jednostkowa zmienia się 

w bardzo szerokim zakresie od 0,02 do 25,75 m3/h/1m. Wartości najniższe związane są z górnymi 

odcinkami rzek i potoków, zaś największe z doliną Raby w rejonie Myślenic i Dobczyc. Wody 

podziemne występujące w utworach akumulacji rzecznej mogą być ujmowane studniami wierconymi 

i kopanymi. Istnieje także możliwość ujmowania wody pochodzącej z infiltracji brzegowej (Józefko, 

1989). 

Drugi typ występowania wód w utworach czwartorzędowych związany jest z utworami 

koluwialno-osuwiskowymi (Wójcik, Rączkowski, 1994). Zawodnienie gliniasto-rumoszowych 

utworów pokryw zboczowych jest jednak niewielkie. Przeważają obszary o lokalnym występowaniu 

warstwy wodonośnej w spągu utworów zwietrzelinowych, o miąższości tylko 1-2 m. Duża 

przepuszczalność utworów pokryw zboczowych a zwłaszcza glin lessowatych, umożliwia szybką 

infiltrację wód opadowych (Józefko, 1989). Te rejony występowania wód nie mają praktycznego 

znaczenia hydrogeologicznego. 

Pokrywy zwietrzelinowe stanowią zbiornik akumulacyjny wód opadowych, z którego 

wypływają sezonowe źródła i wycieki. W obrębie pokryw w ich górnej strefie (strefa aeracji) ma 

miejsce tzw. odpływ śródpokrywowy, nie wykazujący związków z gruntowym zachodzącym w strefie 

saturacji w obrębie niższej części pokryw zwietrzelinowych lub w spękanych skałach fliszu 

(Kleczkowski, red., 1991). 

Drugi poziom wodonośny występuje w utworach fliszowych kredy i paleogenu. Utwory te są 

silnie zaangażowane tektonicznie i dlatego zanika odrębność hydrogeologiczna tych różnych wiekowo 
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utworów. Tworzą one specyficzny z punktu widzenia hydrogeologicznego zespół warstw 

wodonośnych i w związku z tym są charakteryzowane wspólnie (Malinowski, red., 1991). 

Flisz składa się głównie z piaskowców i łupków występujących w różnych proporcjach. 

Opierając się na ilościowych relacjach piaskowców i łupków, Dżułyński i Smith (1964) wyróżnili 

w obrębie formacji fliszowej trzy tzw. subfacje: fliszu piaszczystego (przewaga piaskowców 

i zlepieńców nad łupkami i mułowcami), normalnego (udział piaskowców i łupków w przybliżeniu 

jednakowy) i łupkowego (zdecydowana przewaga łupków i mułowców nad podrzędnie występującymi 

piaskowcami i zlepieńcami). Ogólnie uważa się, że flisz ma tym lepsze zdolności gromadzenia 

i przewodzenia wody im większy jest udział piaskowców (Malinowski, red., 1991). W dużym stopniu 

na wodonośność wpływa stopień zaangażowania tektonicznego. Wodonośność ma charakter 

szczelinowo-porowy. Szczeliny otwarte, których objętość ocenia się na 1-3%, wpływają na 

przewodność kompleksu skalnego, natomiast pory międzyziarnowe (10-15%) mają znaczenie dla 

zasobności wodnej. O wydajności decyduje szczelinowatość, cecha ta umożliwia przede wszystkim 

ruch wody podziemnej (Kleczkowski, red., 1991). 

Szczeliny o charakterze wietrzeniowym (wietrzenie współczesne), ujawniające się w strefie do 

głębokości około 10-15 m, wykazują niewielką wodonośność, mało zależną od litologii. Podobne 

wydajności uzyskuje się zarówno ze spękanych łupków, jak i piaskowców. Szczeliny wodonośne 

niższej strefy o charakterze odprężeniowym, sięgające w dnach dolin do głębokości 25 m, a na 

zboczach do 35-40 m, mają duże znaczenie dla wodonośności. W spągu tej strefy zaznacza się strefa 

szczelin o miąższości 5-10 m. Jest to strefa zaciskania szczelin związana z siłami przeciwnymi do 

zluźnień w strefie nadległej. Poniżej tej strefy stwierdzono jeszcze strefę małego nasilenia szczelin 

tektonicznych, do głębokości około 60 m lub 90-100 m (Niedzielski, 1980, 1985). W tej strefie 

wydajności są małe, zwierciadło wykazuje często charakter naporowy, zwiększa się mineralizacja 

wód. 

Średnie współczynniki filtracji w obrębie strefy optymalnie wykształconych szczelin do 

głębokości 40 m są niskie – 10-5-10-7 m/s, średnia wartość to około 2·10-6 m/s. Średnia wydajność 

pojedynczych studzien wynosi około 0,8 m3/h przy 5 m depresji (Niedzielski, 1980). Inni autorzy 

podają wyższe średnie wydajności – 2-5 m3/h, uzyskiwane jednak przy znacznie większych depresjach 

niż 5 m. Ze studzien usytuowanych w optymalnych warunkach hydrogeologicznych uzyskuje się 5-10 

m3/h, a w pobliżu cieków przy domniemanym zasilaniu z nich wyjątkowo do 50 m3/h. Eksploatacja 

otworów studziennych we fliszu wywołuje znaczne depresje dochodzące do 15-30 m (Kleczkowski, 

red., 1991). 

Zasilanie fliszowego poziomu wodonośnego odbywa się głównie przez bezpośrednią infiltrację 

opadów atmosferycznych na wychodniach, systemem szczelin i spękań, a także przez infiltrację wód 

powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Infiltracja zależy głównie od charakteru litologicznego 

zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Dlatego najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie 

dolin rzecznych oraz kotlin. Przepływ wód podziemnych jest skierowany głównie w kierunku dolin 

rzecznych, które stanowią podstawę drenażu (Malinowski, red., 1991). 
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Ukształtowanie morfologiczne terenu, głównie dzięki wcięciom erozyjnym rzek i potoków, 

powoduje silne drenowanie górotworu fliszowego, co objawia się występowaniem licznych źródeł 

(Józefko, 1989). Zwykle są one mało wydajne, często o charakterze sezonowym. Ponad 60% źródeł 

ma wydajność niższą od 0,1 l/s, 30% źródeł osiąga 0,1-0,5 l/s, tylko 7% źródeł 0,5-3,0 l/s, a jedynie 

1% ponad 3 l/s (Kleczkowski, red., 1991). 

Głębokość do zwierciadła wód podziemnych jest największa w partiach wododziałowych, gdzie 

dochodzi do 20-30 m, najmniejsza w dnach dolin – do kilku metrów poniżej powierzchni terenu. 

Zwierciadło wody reaguje dość wyraźnie na roztopy wiosenne i obfite opady atmosferyczne. 

Amplitudy wahań stanów zwierciadła wody dochodzą najczęściej do 10 m, ale osiągają też niekiedy 

nawet kilkanaście metrów. Zmiany położenia zwierciadła gwałtowniej zachodzą w utworach 

o przewadze łupków, niż w spękanych piaskowcach gruboławicowych (Malinowski, red., 1991). 

Analiza głębokości i wydajności otworów hydrogeologicznych w powiązaniu z miąższością 

strefy spękań umożliwiających krążenie i wymianę wód w utworach fliszowych, wykazała jej dolną 

granicę na około 60 m, a w obrębie gruboławicowych piaskowców magurskich nawet około 80 m. 

Wynika z tego, że perspektywiczna do eksploatacji jest strefa do głębokości 80 m p.p.t. Potwierdziły 

to badania przeprowadzone przez Oszczypko i in. (1981), Chowańca i in. (1983) oraz Jetela (1985). 

W utworach fliszowych poziom o znaczeniu użytkowym występuje w warstwach: magurskich, 

istebniańskich, inoceramowych, podmagurskich, ciężkowickich, godulskich, lokalnie lgockich 

i biotytowych, a więc w warstwach wykształconych w facji piaskowcowej lub piaskowcowo-łupkowej 

(Józefko, 1989). 

W niektórych obszarach subregionu zewnętrznokarpackiego obserwuje się na powierzchni lub 

w strefie przypowierzchniowej współwystępowanie wód mineralnych i zwykłych, przeważnie 

w pobliżu dużych stref dyslokacyjnych. W obszarze zlewni Raby zjawisko to obserwuje się np. 

w Rabce (Malinowski, red., 1991). W niniejszej pracy badaniami objęto jedynie wody zwykłe. 

 
 
 

3.2.2. Zapadlisko przedkarpackie 

Zapadlisko przedkarpackie jest młodą strukturą hydrogeologiczną i stanowi fragment rowu 

przedgórskiego Karpat, wypełnionego molasami mioceńskimi (baden dolny - sarmat) (Malinowski, 

red., 1991). Dominujące znaczenie ma czwartorzędowy poziom wodonośny, lokalnie wody 

podziemne występują w utworach mioceńskich (Kleczkowski, red., 1991). 

Głębokość występowania czwartorzędowego poziomu wodonośnego waha się od 0,5 do ponad 

20 m p.p.t. Główny poziom użytkowy tworzą piaski ze żwirami, wypełniające dno doliny Raby, 

w obrębie tarasów zalewowych i nadzalewowych, izolowane w spągu nieprzepuszczalnymi iłami 

mioceńskimi. Zwierciadło wód gruntowych występuje przeważnie płytko (0,5-2,5 m p.p.t.), stąd liczne 

są podmokłości i zawodnione starorzecza. W dolinie rzeki Raby charakterystyczna jest wąska, 

przykorytowa strefa obniżonego poziomu wód (0,5-10,0 m p.p.t.), związana prawdopodobnie 

z występowaniem paleorynny w mioceńskim podłożu (Płonczyński, 1993).  
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Czwartorzędowe struktury wodonośne mają charakter otwarty, najczęściej są jednopoziomowe, 

zwierciadło wód jest swobodne, a jego wahania sezonowe niewielkie. Miąższość osadów 

wodonośnych jest niewielka, od kilku do kilkunastu metrów, maksymalnie 20 m. Współczynniki 

filtracji są rzędu 1-3·10-4 m/s, wydajność studzien na ogół poniżej 20-30 m3/h, w optymalnych 

warunkach do 60-70 m3/h (Kleczkowski, red., 1991). 

Pomiędzy dolinami leżą płaskowyże zbudowane przeważnie z utworów gliniastych i lessów, 

pozbawione często poziomów o znaczeniu gospodarczym o miąższości powyżej 5 m (Kleczkowski, 

red., 1991). 

W obrębie użytkowego poziomu wodonośnego miocenu wyodrębnione zostały dwa kompleksy 

wodonośne (Kleczkowski, 1988). Granica między nimi jest umowna, związana z głębokością 

występowania. Pierwszy kompleks, sięgający do głębokości około 80-100 m p.p.t., występuje 

w obrębie warstw grabowieckich, a szczególnie związany jest z piaskami bogucickimi. Poziom 

wodonośny występujący w piaskach bogucickich, z uwagi na swoje użytkowe znaczenie, został 

wydzielony jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 451. Drugi natomiast, obejmuje niższy 

przedział głębokości 100-210 m p.p.t., jest związany z warstwami chodenickimi i serią gipsowo-solną. 

Z uwagi na mineralizację siarczanową wykorzystywany jest do celów przyrodoleczniczych 

w Swoszowicach i Matecznym, poza obszarem badań (Kulma i in., 2001).  

Miąższości wydzielonych serii wodonośnych są bardzo zmienne i wahają się od kilku do 

kilkudziesięciu metrów. Górny kompleks ulega w rejonie Podłęża i Niepołomic znacznej redukcji, 

a   nawet całkowitemu wyklinowaniu. Zróżnicowane są również wielkości charakteryzujące 

przepuszczalność ośrodka. Wyniki próbnych pompowań, zgromadzone w Regionalnym Banku 

Danych Hydrogeologicznych (RBDH-2) dla obszaru objętego badaniami modelowymi wskazują, że 

współczynnik filtracji w obrębie górnego kompleksu piasków bogucickich zawiera się w przedziale 

0,54-7,56 m/d, przy wielkości średniej ok. 2,6 m/d, natomiast w dolnym kompleksie waha się od 0,2 

do 5,55 m/d i osiąga wielkość średnią ok. 1,7 m/d (Kulma i in., 2001).  

Wodonośny poziom piasków bogucickich ma charakter naporowy, miejscami występują nawet 

warunki artezyjskie. Utworami napinającymi są iły krakowieckie, choć wiele przesłanek wskazuje, że 

pokrywa iłów stropowych nie jest ciągła. Swobodne zwierciadło wody tego poziomu występuje 

jedynie w rejonie wychodni. Przepływ strumienia filtracyjnego odbywa się ku północy, z pewnym 

odchyleniem na wschód. Taki też jest generalny kierunek ruchu strumienia wód podziemnych 

w  obrębie utworów trzeciorzędowych. Układ zwierciadła wody wskazuje, że pośrednią bazą 

drenażową jest Wisła, przy czym rozładowanie ciśnienia piezometrycznego następuje poprzez utwory 

czwartorzędowe oraz występujący w stropie, prawdopodobnie nieciągły, kompleks iłów (Kulma i in., 

2001).  

Zasilanie poziomu wodonośnego w piaskach bogucickich związane jest głównie z infiltracją 

opadów atmosferycznych na obszarze wychodni. Nie można jednak wykluczyć możliwości 

przesączania wód opadowych poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędowe i słaboprzepuszczalne 
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iły krakowieckie (sarmat), przykrywające szeroko rozprzestrzenione warstwy grabowieckie (Kulma 

i in., 2001).  

W uśrednionym profilu litologicznym miocenu, 65% stanowią iłołupki i mułowce, 30% 

piaskowce i piaski oraz 5% wapienie detrytyczne. Porowatość osadów piaszczystych najczęściej 

wynosi 4-8%. Porowatość efektywna utworów piaszczystych w granicach 20-30% występuje 

w widłach Wisły i Raby, gdzie bezpośrednio pod utworami czwartorzędowymi występują mioceńskie 

piaski i słabo scementowane piaskowce gruboławicowe, przedzielone pakietami mułowcowymi 

(Malinowski, red., 1991). 

 
 
 

3.3. Główne zbiorniki wód podziemnych w obszarze zlewni 

W obszarze zapadliska przedkarpackiego, w pylasto-piaszczysto-piaskowcowych utworach 

neogeńskich, występuje jedynie niewielki południowo-wschodni fragment subzbiornika 451 – 

Bogucice, który został wydzielony w oparciu o kryteria podstawowe (rys. 3.3). Jest to zbiornik 

dwupoziomowy, w którym łączna miąższość utworów jest zmienna i waha się od 5 do 60 m, 

a lokalnie do 100 m. W obrębie zbiornika wydzielono dwa, w znacznym stopniu niezależne, 

wielowarstwowe horyzonty wodonośne. Pierwszy na głębokości 80-100 m, o charakterze 

subartezyjskim (za wyjątkiem obszarów wychodni piasków bogucickich), drugi – poniżej tej 

głębokości w centralnej części zbiornika, tj. od Bieżanowa do Niepołomic, o charakterze artezyjskim. 

Wydajność pojedynczych studni waha się od kilku do 200 m3/h, głębokość otworów od 60 do 200 

metrów, oceniane orientacyjne zasoby dyspozycyjne wynoszą 40 000 m3/d, natomiast moduł zasobów 

– 2,63 l/(s·km2) (Kleczkowski, red., 1990). Na całym obszarze subzbiornika Bogucice, z wyjątkiem 

odkrytych wychodni, osady neogeńskie przykryte są ciągłym płaszczem piaszczysto-gliniastych 

utworów czwartorzędowych o miąższości od kilku do 20 m.  

W obszarze masywu karpackiego występują dwa główne zbiorniki wód podziemnych 

w utworach czwartorzędowych: GZWP 443 – Dolina rzeki Raby oraz GZWP 442 – Dolina rzeki 

Stradomki (rys. 3.3). Są to zbiorniki o porowym charakterze ośrodka, zlokalizowane w holoceńskich 

utworach piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, lokalnie zaglinionych. Zbiorniki te wyznaczone 

zostały wg kryteriów indywidualnych, ze względu na deficytowy charakter obszarów w stosunku do 

wód podziemnych. Zasoby dyspozycyjne GZWP 443 zostały oszacowane na 11 500 m3/d, natomiast 

moduł zasobów wynosi 2,26 l/(s·km2) przy powierzchni równej 59 km2. Przeciętna głębokość ujęć 

wynosi 8 metrów. Zasoby dyspozycyjne GZWP 442 zostały ocenione na 5 000 m3/d, co przy 

powierzchni równej 26 km2 daje moduł zasobów równy 2,23 l/(s·km2). Przeciętna głębokość ujęć 

wynosi 6 metrów (Kleczkowski, red., 1990). 
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Rys. 3.3. Lokalizacja zlewni Raby na tle mapy GZWP w obrębie województwa małopolskiego 
(Kleczkowski, red., 1990, ze zmianami Skrzypczyk, red., 2002; za Cieślą i in., 2003) 

 
 

W obszarze masywu karpackiego występują także fragmenty dwóch głównych zbiorników wód 

podziemnych w utworach fliszowych: GZWP 439 – Magura-Gorce i GZWP 445 – Magura-Babia 

Góra (rys. 3.3). Są to zbiorniki wydzielone według kryteriów indywidualnych, ze względu na potrzebę 

ochrony najbardziej wydajnych partii skał, jako źródła zaopatrzenia w wodę pitną. Zbiorniki te 

występują w kompleksie spękanych i szczelinowatych piaskowców gruboławicowych warstw 

magurskich, o charakterze szczelinowo-porowym. Przeciętna głębokość ujęć w obszarze GZWP 439 

wynosi 80 metrów, szacunkowe zasoby dyspozycyjne zostały ocenione na 23 000 m3/d, co przy 

powierzchni 450 km2 daje moduł zasobowy 0,59 l/(s·km2). Natomiast w obszarze GZWP 445 

przeciętna głębokość ujęć wynosi 80 metrów, szacunkowe zasoby dyspozycyjne zostały oszacowane 

na 23 500 m3/d, co przy powierzchni 763 km2 daje moduł zasobowy 0,36 l/(s·km2) (Kleczkowski, red., 

1990). 
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3.4. Model koncepcyjny krążenia wód podziemnych 

3.4.1. Warunki krążenia wód podziemnych w zlewni Raby 

Silnie urozmaicona rzeźba powierzchni terenu, charakter skał stanowiących powierzchnię 

i budujących podłoże oraz rozwinięta sieć rzeczna determinują kształtowanie się warunków 

hydrodynamicznych (strefa zasilania, przepływ, baza drenażu) w obszarze zlewni Raby i jej 

poszczególnych obszarów bilansowych, tj. wydzielonych JCWPd i SJCW. Ukształtowanie 

morfologiczne terenu, głównie dzięki wcięciom erozyjnym rzek i potoków, powoduje silne 

drenowanie górotworu fliszowego, co objawia się występowaniem licznych źródeł. Warunki 

przepływu wód podziemnych charakteryzują się znacznym urozmaiceniem pola hydrodynamicznego. 

Analizując układ hydroizohips można stwierdzić, że przepływ strumienia filtracji wód podziemnych 

odbywa się ze wszystkich stron, tj. od wododziałów w kierunku cieków powierzchniowych, które 

stanowią bazy drenażowe dla omawianego obszaru. 

W zlewni Raby, podobnie jak w innych dorzeczach karpackich, krążenie wód podziemnych 

odbywa się w obrębie pokryw utworów czwartorzędowych i podłoża skał fliszowych (piaskowców 

i łupków z nieznacznym udziałem innych utworów). Utwory pokryw czwartorzędowych dzielą się na 

występujące w dolinach utwory pochodzenia rzecznego (aluwia): żwiry, piaski, namuły oraz 

występujące na wierzchołkach, stokach i zboczach eluwia i deluwia: zwietrzeliny, rumosze i pokrywy 

gliniaste (utwory lessowate) oraz osunięte masywy skalne (koluwia) (Materek, 2000). 

W dynamice krążenia wód podziemnych dorzecza Raby wyróżnia się: 

• obszary zasilania (alimentacji), obejmujące przede wszystkim wierzchowiny i górne partie 

zboczy, 

• obszar przemieszczania (transportu), obejmujące zbocze, 

• obszary gromadzenia (akumulacji), obejmujące dolne partie zboczy i doliny rzeczne (Materek, 

2000). 

W utworach fliszowych wodonośność ma charakter szczelinowo-porowy. Szczeliny otwarte, 

których objętość ocenia się na 1-3%, wpływają na przepływ wody w kompleksie skalnym (rys. 3.4), 

natomiast pory międzyziarnowe (10-15%) mają znaczenie dla zasobności wodnej (Kleczkowski, red., 

1991). Badania laboratoryjne piaskowców i zlepieńców fliszowych wskazują, że ich porowatość jest 

niewielka: 0,6-9,5%, wyższe wartości notowane są sporadycznie. Zatem porowatość jako czynnik 

wpływający na wodonośność utworów fliszowych nie ma praktycznie znaczenia. Jest to związane 

przede wszystkim z małymi rozmiarami porów w piaskowcach, zwłaszcza drobnoziarnistych (Józefko, 

1989). 

Szczeliny stanowią główne drogi krążenia wód podziemnych. Stopień szczelinowatości 

i hydrogeologiczne znaczenie szczelin zależą przede wszystkim od rozwarcia szczelin, ich gęstości, 

łączności i zasięgu głębokościowego. Na szczelinowatość wpływa litologia i geneza skał, tektoniczna 

pozycja masywów, pokrywa czwartorzędowa i inne czynniki (Kleczkowski, red., 1991; Józefko, 1989). 

W piaskowcach gruboławicowych przebieg szczelin jest nieregularny, natomiast w cienko- 
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i średnioławicowych szczeliny są prostopadłe lub równoległe do uławicenia, zaś częstotliwość ich 

występowania jest odwrotnie proporcjonalna do miąższości ławic (Małecka, 1974; Małecka, 

Murzynowski, 1978). Stwierdzono także, że największa przepuszczalność, np. warstw magurskich, 

wiąże się najczęściej ze spękaniami poprzecznymi tworzącymi kilka podsystemów (Oszczypko i in., 

1981). 

Warunki krążenia wód pogarszają się dość szybko z głębokością, wraz z którą maleje 

szczelinowatość, a w konsekwencji także współczynnik filtracji skał (Witczak i in., 2002). Spadek 

przepuszczalności piaskowców magurskich wraz z głębokością ich występowania, jak wykazały 

badania przeprowadzone przez Oszczypko i in. (1981), jest zbliżony do zależności wykładniczej (rys. 

3.4). Wskazują na to również badania Jetela (1995a, b) przeprowadzone w Karpatach słowackich. 
 

 

Rys. 3.4. Model koncepcyjny krążenia wód podziemnych w masywie Karpat zewnętrznych 
(fliszowych) wraz z zależnością przepuszczalności piaskowców magurskich od głębokości (wg 
Witczaka i in., 2002) 
Objaśnienia: 1 – zwierciadło wód podziemnych, 2 – spąg strefy aktywnej wymiany wód, 3 – kierunki przepływu 
w strefie aktywnej wymiany wód, 4 – kierunki wgłębnej wymiany wód w szczelinowatych utworach fliszowych 
pod wpływem różnicy ciśnień między obszarami wyniesionymi a dolinami, 5 – źródła; KH – współczynnik 
filtracji na głębokości „H” [m/s], K0 – współczynnik filtracji w strefie przypowierzchniowej [m/s],                      
a – współczynnik empiryczny [1/m], H – głębokość [m] 

 
 
Najsilniej przepuszczalna jest strefa przypowierzchniowa o miąższości 30-40 m. Wartości 

współczynnika filtracji w tej strefie są rzędu k = n·10-6 do k = n·10-5 m/s. Na głębokości 70-90 m 

współczynniki filtracji są już zazwyczaj o rząd wielkości niższe (Witczak i in., 2002). 

Strefa aktywnej wymiany, w której bierze udział ponad 90% wód sięga do głębokości około 60 

m p.p.t. Szybkość wymiany wód wynosi tu około 100-300 m/rok. W strefie tej występują zarówno 

wody o zwierciadle swobodnym, jak i napiętym. W głębokim krążeniu bierze udział tylko mniej niż 
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10% wód. Wodonośność skał fliszowych jest ogólnie biorąc niska i silnie przestrzennie zróżnicowana. 

W dużym stopniu wpływa na nią stopień zaangażowania tektonicznego rejonu (Józefko, 1989). 

W rejonie górskim, w przepuszczalnych piaskowcach i zlepieńcach różnoziarnistych występują 

liczne i trwałe źródła o większej wydajności. Źródła wypływają w miejscach, gdzie zmniejszona 

przepuszczalność skał uniemożliwia podziemne odprowadzenie całości wód. Odprowadzają one 

nadmiar wód podziemnych i najczęściej dają początek potokom. Tam, gdzie występują piaskowce 

cienko- i średnioławicowe, przeławicane łupkami lub mułowcami, wydajność źródeł jest mniejsza 

i jest ich mniej (Burtan i in., 1978). 

 
 
 

3.4.2. Model koncepcyjny układu warstw wodonośnych 

Do opracowania charakterystyki użytkowych warstw wodonośnych zlewni Raby wykorzystano 

3 arkusze map geologicznych Polski – bez utworów czwartorzędowych, w skali 1:200 000 wraz 

z objaśnieniami: Tarnów (66), Bielsko-Biała (71) i Nowy Sącz (72) oraz 13 arkuszy map 

hydrogeologicznych w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami: Niepołomice (974), Nowe Brzesko (975), 

Borzęcin (976), Myślenice (996), Wieliczka (997), Bochnia (998), Brzesko (999), Osielec (1015), 

Mszana Dolna (1016), Limanowa (1017), Męcina (1018), Rabka (1032) i Mszana Górna (1033). 

Wykorzystano informacje zawarte w regionalnych dokumentacjach hydrogeologicznych dorzeczy: 

górnej Raby (Józefko, 1989) i dolnej Raby (Kowalski, Górka, 1989). Spośród map załączonych do 

tych dokumentacji wykorzystano mapy: hydrogeologiczne utworów czwartorzędowych 

i podczwartorzędowych, regionów hydrogeologicznych, odpływu podziemnego, dokumentacyjną 

i eksploatacji wód podziemnych, wszystkie opracowane w skali 1:50 000. Dane o otworach 

studziennych i ujętych źródłach umieszczone w tych dokumentacjach poszerzono o informacje 

zgromadzone w Banku HYDRO. Do określenia miąższości utworów czwartorzędowych w dolinie 

Raby wykorzystano pracę Pomałeckich (1979). 

Model koncepcyjny (ang. conceptual model) jest jakościowym opisem systemu obiegu wód 

podziemnych w powiązaniu z wodami powierzchniowymi i stanowi podstawę do jego analizy za 

pomocą modelu numerycznego (Kazimierski, 2006; Krogulec, 2006; Macioszczyk, Kazimierski, 1990; 

Szymanko, 1980). Układ poziomów wodonośnych modelowanego obszaru sprowadzono na modelu 

koncepcyjnym do układu trójwarstwowego (rys. 3.5). Pierwszą modelowaną warstwę stanowią utwory 

czwartorzędowe występujące w obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz fragmentarycznie 

w obszarze masywu karpackiego. Druga i trzecia warstwa obejmuje cały modelowany obszar. 

Podziału kompleksu fliszowego na dwie strefy głębokościowe dokonano w oparciu o kryterium 

wodoprzewodności. Założono, że strefa płytsza, czyli warstwa nr 2 charakteryzuje się większą 

przewodnością niż głębsza, czyli warstwa nr 3.  
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Rys. 3.5. Model koncepcyjny układu warstw wodonośnych w zlewni Raby i jej otoczeniu 

 
 
Na większości obszaru zlewni Raby utworami wodonośnymi są paleogeńsko-kredowe skały 

fliszowe (rys. 3.6). Ośrodek typu szczelinowo-porowego charakteryzuje się znacznym 

zróżnicowaniem parametrów hydrogeologicznych między systemem przypowierzchniowych szczelin 

i spękań, a blokami masywu skalnego (Witczak i in., 2002). Zmienność parametrów tego ośrodka 

wynika głównie ze zróżnicowania typów litologicznych skał, występujących naprzemiennie 

w pakietach poszczególnych warstw fliszowych. To zróżnicowanie i w konsekwencji niepewność 

oceny wielkości reprezentatywnej, dotyczy szczególnie współczynnika filtracji. Oprócz tego, zawarte 

w Banku HYDRO współczynniki filtracji utworów szczelinowo-porowych często nie są obliczane 

właściwie (Józefko, Motyka, 1993), co również wpływa na ich niepewność. 

Z tych powodów ocenę wielkości współczynników filtracji oparto na przewodoności warstw 

wodonośnych, a dokładniej na ilorazie przewodności i miąższości warstw wodonośnych. Przyjęto, że 

łączna miąższość warstwy paleogeńsko-kredowej wynosi 90 m, tj. 40 m – miąższość strefy płytszej 

i  50 m – miąższość strefy głębszej. Miąższość warstwy czwartorzędowej w obszarze zlewni jest 

zróżnicowana i wynosi od 5 m do 15 m. 

Ocenę przewodności warstw wodonośnych oparto na wydatku jednostkowym studni, łatwo 

dostępnej danej empirycznej, która cechuje się wyższym wskaźnikiem pewności niż współczynnik 

filtracji. Wielu badaczy zwraca uwagę na teoretyczny i empiryczny związek między wydajnością 

jednostkową studni, a przewodnością ujętej strefy wodonośnej, co przypominają m.in. Witczak i in. 

(1999). Dodatkowo oba te parametry charakteryzują się logarytmiczno-normalnym rozkładem 

zmienności, podobnie jak współczynnik filtracji. Wykorzystanie tego związku szerzej rozwinęli m.in. 

Jetel i Krasny, najpierw wspólnie (Jetel, Krasny, 1968), a potem niezależnie (Jetel, 1995a, b; Jetel, 

Vranovska, 1997; Krasny, 1993a, b, c). W Polsce zależność tę wykorzystywali Staśko i Tarka (1995), 
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Staśko (1996), a później inni, np. Witczak i in. (1999, 2002), Kolber i Leśniak (1999) czy Duda 

i Paszkiewicz (2007). 

Wydatki jednostkowe studni zlokalizowanych w zlewni Raby określono na podstawie wyników 

próbnych pompowań zawartych w Banku HYDRO. Dodatkowo uwzględniono dane z kilku otworów, 

które były zawarte w regionalnych dokumentacjach hydrogeologicznych (Józefko, 1989; Kowalski, 

Górka, 1989). Przeanalizowano dane z 65 studni ujmujących wody szczelinowo-porowego fliszowego 

poziomu paleogeńsko-kredowego i 220 studni ujmujących wody porowego poziomu 

czwartorzędowego. 

 
Rys. 3.6. Litologia struktur wodonośnych w obszarze badań 
Objaśnienia: 1 – żwiry i otoczaki, 2 – piaski grube i średnie ze żwirami, 3 – piaski drobne, pylaste i gliniaste,     
4 – koluwia osuwiskowe, 5 – kompleksy piaskowcowe, 6 – kompleksy piaskowcowo-łupkowe, 7 – kompleksy 
łupkowo-piaskowcowe, 8 – kompleksy łupkowe, 9 – granica zlewni Raby, 10 – granica modelu 
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Wydatki jednostkowe studni (q) naniesione na wykres prawdopodobieństwa, stały się podstawą 

oceny zakresu zmienności i wartości median wodoprzewodności (T) głównych typów struktur 

wodonośnych wydzielonych w zlewni Raby (rys. 3.7, tab. 3.1).  

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000
przewodność, T  [m2/d]

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
wydajność jednostkowa, q [l/s/m]

0.1
0.2
0.5
1.0
2.0

5.0

10.0

20.0

30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

80.0

90.0

95.0

98.0
99.0
99.5
99.8
99.9

P 
[%

]

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
wskaźnik wydajności jednostkowej studni, Y [-]

 X (mediana)

 X + 1σ

 X - 1σ
1
2
3
4
5
6

 
Rys. 3.7. Zmienność przewodności struktur wodonośnych (T) i wydajności jednostkowej studni (q) 
ujmujących wody podziemne w zlewni Raby 
Objaśnienia: 1 – żwiry i otoczaki, 2 – piaski grube i średnie ze żwirami, 3 – piaski drobne, pylaste i gliniaste,     
4 – kompleksy piaskowcowe, 5 – kompleksy piaskowcowo-łupkowe, 6 – kompleksy łupkowo-piaskowcowe 
 
 

Tab. 3.1. Wielkości przewodności struktur wodonośnych (T) wydzielonych w zlewni Raby 

Przewodność (T), m2/d 
Utwory wodonośne 

Liczba próbek 
w zakresie 

X ± б 
zakres 

zmienności X ± б 
mediana 

  X  

Żwiry, otoczaki 21 80-1200 190 

Piaski grube i średnie ze żwirami 84 22-290 100 Q 

Piaski drobne, pylaste, gliniaste 45 11-200 41 

Kompleksy piaskowcowe: magurskie, 
ciężkowickie, osieleckie, pasierbickie 11 1,2-58 6,9 

Kompleksy piaskowcowo-łupkowe: warstwy: 
lgockie, istebniańskie, podmagurskie, 
krośnieńskie, hieroglifowe, gezowe dolne, 
godulskie środkowe lub nierozdzielone, biotytowe 

19 1,2-10 4,9 Pg-Cr 
(flisz) 

Kompleksy łupkowo-piaskowcowe: warstwy: 
łąckie, beloweskie, inoceramowe (ropianieckie), 
cieszyńskie górne, grodziskie, gezowe górne, 
godulskie dolne i górne, nadmagórskie, margle 

13 0,09-1,7 0,56 
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Czwartorzędowe struktury wodonośne charakteryzują się średnią lub wysoką przewodnością 

hydrauliczną. Odchylenia standardowe wartości wskaźnika wydajności jednostkowej studni (Y) 

wszystkich 3 typów czwartorzędowych struktur wodonośnych w zlewni Raby, zawierają się 

w przedziale 0,55 – 0,6. Według klasyfikacji Staśko (1996) świadczy to o średniej zmienności 

wodoprzewodności struktur wodonośnych. 

Wodoprzewodność struktur wodonośnych w skałach fliszowych w zlewni Raby jest generalnie 

niska i silnie zróżnicowana przestrzennie. Im większy jest udział facji piaskowcowej w kompleksach 

skał fliszowych, tym wyższa jest ich przewodność. Kompleksy piaskowcowe skał fliszowych należą 

do struktur o niskiej i średniej przewodności hydraulicznej, kompleksy piaskowcowo-łupkowe należą 

do skał o niskiej przewodności hydraulicznej, natomiast kompleksy łupkowo-piaskowcowe – do skał 

o bardzo niskiej przewodności hydraulicznej. 

Odchylenie standardowe wartości wskaźnika wydajności jednostkowej studni (Y) dla 

kompleksów piaskowcowych wynosi 0,83, co świadczy o bardzo dużej zmienności 

wodoprzewodności. Dla kompleksów piaskowcowo-łupkowych wynosi około 0,5, czyli 

charakteryzują się one średnią zmiennością wodoprzewodności i średnim zróżnicowaniem 

hydrogeologicznym ośrodka. Natomiast dla kompleksów łupkowo-piaskowcowych odchylenie to 

osiąga około 0,65, co świadczy o dużej zmienności wodoprzewodności, czyli o bardzo 

zróżnicowanym środowisku hydrogeologicznym. 

Kompleksy łupkowe zaliczają się do struktur wodonośnych o nieznacznej przewodności 

hydraulicznej. Te praktycznie niewodonośne kompleksy występują na niewielkich obszarach, na ogół 

w centralnej części zlewni Raby.  

Dla utworów czwartorzędowych (warstwa 1) i paleogeńsko-kredowych, tworzących płytszą 

warstwę fliszową (warstwa 2), jako wartości początkowe do dalszej kalibracji modelu 

hydrogeologicznego przyjęto mediany, natomiast dla utworów paleogeńsko-kredowych tworzących 

głębszą warstwę fliszową (warstwa 3) przyjęto dolną granicę zakresu zmienności wodoprzewodności 

(tab. 3.1). Ponieważ zdolności filtracyjne ośrodka wodonośnego charakteryzowano na modelu za 

pomocą współczynnika filtracji otrzymane wartości podzielono przez odpowiednie miąższości 

warstwy wodonośnej.  

Współczynniki filtracji dla utworów mioceńskich, w obszarze Subzbiornika Bogucice przyjęto 

za Kulmą i in. (2001). Zamodelowano tylko pierwszy mioceński kompleks wodonośny związany 

z piaskami bogucickimi, dla których wielkości współczynników filtracji w obszarze badań zawierają 

się w przedziale 0,3 – 3,5 m/d. Dla mioceńskich iłów z wkładkami mułków i piasków (warstwy 

grabowieckie) przyjęto 0,001 m/d. 

Wartości współczynników filtracji dla utworów słabo przepuszczalnych i bardzo słabo 

przepuszczalnych wprowadzono na podstawie danych literaturowych (Pazdro, Kozerski, 1990). Dla 

koluwiów osuwiskowych, jako wartość reprezentatywną przyjęto 0,01 m/d, dla kompleksów 

łupkowych – 0,00125 m/d. 

 



 48

4. MODEL NUMERYCZNY 

4.1. Program obliczeniowy wykorzystany do modelowania 

Do modelowania procesów filtracji wód podziemnych w warunkach ruchu ustalonego lub 

nieustalonego, zachodzącego w poziomach wodonośnych połączonych hydraulicznie za pomocą 

kontaktów bezpośrednich lub pośrednich (poprzez utwory słaboprzepuszczalne) służy między innymi 

program MODFLOW. Do przygotowania modelu zlewni Raby, jego weryfikacji, kalibracji, walidacji 

oraz przeprowadzenia obliczeń prognostycznych i wizualizacji wyników wykorzystano program  

Processing Modflow for Windows (PMWIN) w wersji 5.3 (Chiang, Kinzelbach, 1991-2001), 

korzystano również z instrukcji programu (Chiang, Kinzelbach, 1998; Chiang, Kinzelbach, 2001). 

Program ten jest elastycznym w działaniu graficznym pre- i postprocesorem dla właściwego programu 

obliczeniowego, jakim jest MODFLOW.  

 
 
 

4.2. Schematyzacja hydrogeologiczna obszaru badań 

4.2.1. Podział na bloki obliczeniowe 

Podczas realizowanego w latach 2001-2004 projektu PBZ-KBN 061/T07/2001 pt. „Metodyczne 

podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce” (Nachlik, red., 

2004, 2006) utworzono jednowarstwowy model hydrogeologiczny zlewni Raby. Obszar zlewni 

dyskretyzowano wówczas siatką kwadratową o wymiarach Δx=Δy=500 m. We wnioskach uznano 

jednak, że ze względu na stopień skomplikowania hydrogeologicznego, geomorfologicznego 

i hydrograficznego, taka dyskretyzacja modelu zlewni Raby jest zbyt uproszczona. W przypadku 

modeli podobnych zlewni, opracowywanych na potrzeby zadań związanych z RDW (2000), zalecono 

dyskretyzację w oparciu o siatkę o wymiarach bloków nie większych niż 250 na 250 m (Duda i in., 

2006c). Zgodnie z tymi zaleceniami, w niniejszej pracy dokonano dyskretyzacji obszaru filtracji 

w oparciu o siatkę kwadratową o wymiarach Δx=Δy=250 m. Bloki obliczeniowe zawierają się 

w prostokącie o wymiarach 240 kolumn i 292 wierszy. 

 
 
 

4.2.2. Podział na warstwy obliczeniowe 

Układ krążenia wód podziemnych modelowanego obszaru sprowadzono do układu 

trójwarstwowego. Pierwszą modelowaną warstwę stanowią utwory czwartorzędowe występujące 

w obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz fragmentarycznie w obszarze masywu karpackiego – 

w dolinach rzek, m.in. w dolinie rzeki Raby, Stradomki, Mszanki, Porębianki (rys. 4.1). Warstwę 

utworzyło 13 530 bloków obliczeniowych, o łącznej powierzchni 845,625 km2. Druga i trzecia 
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warstwa obejmuje cały modelowany obszar, tj. zlewnię i najbliższe otoczenie o łącznej powierzchni 

2 020,250 km2, zbudowany z 32 324 bloków. W drugiej warstwie zamodelowano utwory fliszowe 

masywu karpackiego zalegające do głębokości 40 m p.p.t., a w obszarze zapadliska przedkarpackiego 

utwory mioceńskie wykształcone jako warstwy grabowieckie oraz lokalnie warstwy jarosławskie, 

chodenickie i skawińskie (rys. 4.2). W trzeciej warstwie zamodelowano utwory fliszowe zalegające na 

głębokości od 40 do 90 m p.p.t., natomiast w obszarze zapadliska przedkarpackiego uwzględniono 

półprzepuszczalne utwory mioceńskie oraz występujące w obrębie subzbiornika Bogucice (GZWP 

451) – piaski bogucickie.  

Podziału kompleksu fliszowego na dwie strefy głębokościowe dokonano w oparciu o kryterium 

wodoprzewodności. Założono, że strefa płytsza charakteryzuje się większą przewodnością niż głębsza, 

co potwierdzają badania prowadzone przez Witczaka i in. (2002) czy Oszczypko i in. (1981). 

 
 
 

4.2.3. Warunki brzegowe obliczeń symulacyjnych 

Aby równania opisujące przepływ wód podziemnych posiadały jednoznaczne rozwiązanie, 

konieczne jest przyjęcie warunków brzegowych. Warunki brzegowe zewnętrzne określają charakter 

granic modelowanego obszaru, symulując jego połączenie z otoczeniem. Przyjęcie właściwych 

warunków brzegowych zapewnia podobieństwo sytuacji schematyzowanej na modelu do zasilania lub 

drenażu warstw wodonośnych w warunkach naturalnych.  

Granice modelu odsunięto poza wododział badanej zlewni, do najbliższych cieków 

powierzchniowych występujących poza jej granicą (Szczepański, 2008; Szklarczyk, 2008) (rys. 4.1, 

4.2). Odsuwanie granic modelu poza wododział ma szczególne znaczenie, gdy ujęcia wód 

podziemnych są zlokalizowane w pobliżu działu wodnego. Od strony północnej granica biegnie 

wzdłuż koryta Wisły (podstawa regionalnej bazy drenażu wód podziemnych). Od strony wschodniej 

granica opiera się na rzekach: Gróbka, Uszwica, Łososina, w części południowo-wschodniej przebiega 

wzdłuż koryta rzeki Kamienica. Od strony południowej granica biegnie wzdłuż koryta rzeki 

Lepietnica i jej dopływów: Obidowiec i Charczynka, dalej wzdłuż Potoku Chorów. Od strony 

zachodniej granica modelu opiera się na rzece Drwinka oraz jej dopływie – rzece Traczówka, 

następnie na rzece Bogusława, fragmencie rzeki Wilga i jej dopływie, dalej na rzece Sieprawka i jej 

dopływach (m.in. rzece Głogoczówka) oraz na rzekach: Piegzówka, Harbutówka, Wieprzec. W części 

południowo-zachodniej granica modelu przebiega po granicy rzeki Skawa i jej dopływie Malejówka. 
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Rys. 4.1. Warunki brzegowe realizowane na regionalnym modelu czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego (warstwa 1) 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – bloki obliczeniowe z warunkiem 
brzegowym I-go rodzaju, 4 – bloki obliczeniowe z warunkiem brzegowym II-go rodzaju – zasilanie z infiltracji 
opadów atmosferycznych, 5 – bloki obliczeniowe z warunkiem brzegowym II-go rodzaju – eksploatacja ujęć 
wód podziemnych, 6 – bloki obliczeniowe z warunkiem brzegowym III-go rodzaju, 7 – bloki nieaktywne   
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Rys. 4.2. Warunki brzegowe realizowane na regionalnym modelu neogeńskiego (zapadlisko 
przedkarpackie) i paleogeńsko-kredowego (masyw karpacki) poziomu wodonośnego (warstwa 2) 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – bloki obliczeniowe z warunkiem 
brzegowym II-go rodzaju – zasilanie z infiltracji opadów atmosferycznych, 4 – bloki obliczeniowe z warunkiem 
brzegowym II-go rodzaju – eksploatacja ujęć wód podziemnych, 5 – bloki obliczeniowe z warunkiem 
brzegowym II-go rodzaju – eksploatacja ujęć wód podziemnych z warstwy 3, 6 – bloki obliczeniowe 
z warunkiem brzegowym III-go rodzaju  
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4.2.3.1. Cieki i zbiorniki wodne 

Cieki leżące wewnątrz modelowanego obszaru, jak również na jego granicach zewnętrznych, 

symulowano na warstwach nr 1 i 2 za pomocą warunków brzegowych III-go rodzaju (pakiet River) 

(rys. 4.1, 4.2). Warunek ten uwzględnia opór filtracyjny koryta rzecznego wynikający z kolmatacji 

dna, ograniczający przepływ między ciekiem a warstwą wodonośną Q=f(Hw,Tdna rzeki). Na modelu 

uwzględniono cieki aż do V-go rzędu. Ze względu na brak bezpośredniego oddziaływania wód 

powierzchniowych z wodami podziemnymi kompleksu paleogeńsko-kredowego, w warstwie nr 3 

zostały one pominięte. 

Dla każdego bloku obliczeniowego, przez który przebiega rzeka określano: rzędną zwierciadła 

wody w cieku (Hw), przewodność pionową osadów dna rzeki (Tdna rzeki) oraz rzędną spągu osadów 

dennych (Hs). Rzędną zwierciadła wody w rzece określono na podstawie zgromadzonych 13 arkuszy 

map hydrograficznych w skali 1:50 000, map topograficznych obejmujących obszar zlewni Raby oraz 

z uwzględnieniem weryfikacji na podstawie rzędnej zwierciadła wód podziemnych w pobliskich 

otworach. W blokach modelu położonych pomiędzy punktami pomiarowymi rzędnej zwierciadła 

wody w ciekach, rzędne określano na zasadzie interpolacji liniowej. Długość modelowanego odcinka 

cieku w bloku obliczeniowym określano na podstawie mapy topograficznej 1:50 000. Średnią 

szerokość cieku w obrębie danego bloku obliczeniowego, typ litologiczny osadów dennych oraz ich 

miąższość przyjęto na podstawie bezpośrednich obserwacji terenowych. Trzy rodzaje osadów dennych 

oraz ich współczynniki filtracji przyjęto za Dudą i in. (2006b, 2006c) (tab. 4.1). 

 
 

Tab. 4.1. Współczynniki filtracji osadów dennych rzek przyjęte na modelu 

Typ osadów dennych Współczynnik filtracji 
kd [m/d] 

żwiry 400 
piaski i mułki 5 
mułki 0,5 

 
 

Warunkiem brzegowym I-go rodzaju H=f(x, y, z, t)=const na modelu odwzorowano pełny 

kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych Zbiornika Dobczyckiego z wodami podziemnymi. 

W blokach odwzorowujących jego kształt zadano stałe położenie zwierciadła wody na rzędnej +269,9 

m n.p.m. Jest to podstawowa rzędna piętrzenia zbiornika za zaporą Dobczycką. Warunek I-go rodzaju 

zadano także w blokach symulujących cieki wód powierzchniowych, o dobrej więzi hydraulicznej 

z warstwą wodonośną: dolna i środkowa Raba, dolne odcinki rzek: Stradomka, Krzyworzeka, 

Krzczonówka i Mszanka. 
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4.2.3.2. Warunki eksploatacji czynnych ujęć 

Określenie wielkości poboru wód podziemnych stanowi wymóg RDW (2000). 

Inwentaryzowanie poboru wody oraz bilansowanie jego aktualnej wielkości i porównywanie jej 

z dostępnymi zasobami wód podziemnych jest jednym ze strategicznych zadań gospodarki wodnej 

kraju, mającym na celu osiągnięcie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi (PW, 2005). Nowa 

rzeczywistość w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami stanowi podstawę dla podjęcia oceny 

aktualnego poboru rzeczywistego wód podziemnych rozumianego jako suma poboru rejestrowanego 

i nierejestrowanego (Frankowski i in., 2008). 

Pobór rejestrowany wód podziemnych to całkowita ilość tych wód odbierana urządzeniami 

wodnymi w ramach szczególnego korzystania z wód, podlegająca bezpośredniej rejestracji 

przyrządami mierniczymi lub pośrednio – na podstawie charakterystyki wydajności sprzętu 

czerpalnego lub przemysłowego oraz czasu jego pracy. Pobór rejestrowany określa wydobytą objętość 

wód przed wtłoczeniem jej do sieci wodociągowej lub przerzutem oraz zużyciem przez odbiorców. 

Pobór nierejestrowany wód podziemnych natomiast to ta część tych wód, która jest odbierana 

urządzeniami wodnymi w ramach zwykłego korzystania z wód (PW, 2005). W tym przypadku 

objętość nie jest mierzona urządzeniami kontrolnymi, ponieważ nie podlega formalnemu wymogowi 

bezpośredniej rejestracji i w związku z tym oceniona może być jedynie na drodze szacunkowych 

obliczeń. Problem poboru rejestrowanego dotyczy przede wszystkim obszarów pozamiejskich, gdzie 

tradycyjną formą użytkowania wód usankcjonowaną prawem jest zwykłe z nich korzystanie 

(Frankowski i in., 2008). 

W obszarze zlewni Raby istnieje nie tylko pobór rejestrowany i nierejestrowany, w ramach 

zwykłego korzystania z wód. Problemem są ujęcia wody podziemnej, które istnieją poza ewidencją 

i czerpią wody bez uprawnień. Dotyczy to przypadków ujęć „dzikich”, wykorzystywanych przede 

wszystkim do deszczowania upraw, sadów i warzyw. W rolniczych gospodarstwach zlewni Zbiornika 

Dobczyckiego, ze względów finansowych rolnicy ograniczają ilość wody pobranej z wodociągów 

i korzystają w dalszym ciągu z własnych studni przyzagrodowych lub indywidualnych ujęć (Misztal, 

Sapek, 1997). Ocenę tą potwierdzono podczas kartowania hydrogeologicznego w 2007 roku. 

Z informacji udzielonych w Urzędach Miast i Gmin w obszarze zlewni Raby wynika, że w wielu 

gminach ujęcia wód podziemnych są całkowicie pozbawione nadzoru i występują poza jakąkolwiek 

ewidencją. Np. w gminie Pcim 98% ludności zaopatruje się w wodę we własnym zakresie (studnie 

prywatne), podobna sytuacja ma również miejsce w gminie Tokarnia. Oznacza to, że problematyka 

oceny wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych musi uporać się z ewidencją poboru 

rejestrowanego, opartego na szczególnym korzystaniu z wód, a szczególnie z oszacowaniem wielkości 

poboru nierejestrowanego, jaki dopuszczają warunki zwykłego korzystania z wód, prawdopodobnie 

także o wielkości zbliżonej do skali poboru rejestrowanego (Paczyński, Sadurski, red., 2007). 

Ujęcia wód podziemnych, eksploatujące zasoby z czwartorzędowej, neogeńskiej i paleogeńsko-

kredowej warstwy wodonośnej (tab. 4.2), symulowano warunkiem brzegowym II-go rodzaju 

Q=f(x, y, z, t)=const (pakiet Well).  



Tab. 4.2. Zestawienie ujęć wód podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
(wg „wykazu ZL-2” udostępnionego przez RZGW w Krakowie) 

Lokalizacja administracyjna Dane ogólne Lokalizacja administracyjna Dane ogólne 
L.p.  

Powiat Gmina Miejscowość Nazwa ujęcia 1)  Status 
ujęcia 2) 

L.p.  
Powiat Gmina Miejscowość Nazwa ujęcia 1)  Status 

ujęcia 2)   
1. brzeski Szczurowa Uście Solne Wieś 1 E 34. myślenicki Lubień Lubień Osiedle Serafin 1 E 
2. bocheński Drwinia Niedary Wodociąg wiejski 3 E 35. myślenicki Dobczyce Dziekanowice S-1 bis, S-3 bis E 
3. bocheński Drwinia Niedary Wodociąg wiejski s 3 E 36. myślenicki Dobczyce Niezdów Wieś 3-2 E 
4. bocheński Drwinia Wyżyce Wieś 3 E 37. myślenicki Myślenice Osieczany Wieś 1 E 
5. bocheński Drwinia Wyżyce Wieś 3 E 38. myślenicki Dobczyce Dobczyce Wodociąg 2 E 
6. bocheński Drwinia Mikluszowice Wieś 1-1 E 39. myślenicki Pcim Pcim ujęcie “leśne” (5 studni) E 
7. wielicki Kłaj Kłaj Osiedle mieszkaniowe s 1 E 40. myślenicki Raciechowice Raciechowice Wodociąg 1 E 
8. wielicki Kłaj Kłaj Osiedle mieszkaniowe 1 E 41. myślenicki Pcim Pcim Wodociąg 1 E 
9. wielicki Kłaj Kłaj Urząd Gminy s 1 E 42. myślenicki Dobczyce Winiary   
10. wielicki Kłaj Szarów Wodociąg wiejski s 3 E 43. myślenicki Myślenice Droginia UG Myślenice 2 E 
11. wielicki Kłaj Szarów Studnia głębinowa S-5 E 44. myślenicki Myślenice Bulina Źródła 3 E 
12. wielicki Kłaj Kłaj Spółka wodna 1 E 45. myślenicki Raciechowice Raciechowice Wodociąg 4 E 
13. wielicki Kłaj Kłaj Urząd Gminy 1 E 46. myślenicki Raciechowice Krzesławice Wodociąg lokalny N 
14. wielicki Kłaj Stanisławice Wieś 1 E 47. myślenicki Myślenice Myślenice Wodociąg 29-8 E 
15. wielicki Kłaj Stanisławice Wieś s 1 E 48. myślenicki Pcim Stróża Osada leśna 1 E 
16. wielicki Kłaj Stanisławice Wieś 6-1 E 49. myślenicki Pcim Pcim SKR 1 E 
17. wielicki Kłaj Stanisławice Wodociąg grupowy N 50. myślenicki Wiśniowa Wiśniowa Wieś źr 1 E 
18. wielicki Kłaj Stanisławice Wodociąg 6 s 1 E 51. myślenicki Pcim Pcim Wodociąg źródła 4 E 
19. wielicki Kłaj Stanisławice Wodociąg grupowy s 1 N 52. myślenicki Tokarnia Tokarnia Wieś 1 E 

20. wielicki Kłaj Łężkowice Wieś 2-2 E 53. myślenicki Tokarnia Tokarnia Osiedle domków 
jednorodzinnych 1 E 

21.* wielicki Niepołomice Zakrzowiec Wieś 1 E 54. wielicki Gdów Cichawa S-VIII, S-IX, SW-1, 
SW-2  

22.* wielicki Niepołomice Staniątki Wodociąg wiejski s 1 E 55. wielicki Gdów Książnice Wieś 2 E 

23.* wielicki Biskupice Przebieczany S-4 (Wodociąg grupowy 
„Biskupice” E 56. wielicki Gdów Gdów S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, 

S-6, S-8 E 

24.* wielicki Biskupice Bodzanów Wieś 1 E 57.* limanowski Limanowa Kisielówka Pasierbiec 1, 2, 3 E 
25. bocheński Bochnia Bochnia Wodociąg pr 1 E 58.* limanowski Limanowa Kisielówka studnia 0-1 E 
26. bocheński Bochnia Bochnia Proszówki wodociąg s 1 E 59.* limanowski Limanowa Rupniów Z-1 do Z-9 E 
27. bocheński Bochnia Bochnia  E 60.* limanowski Limanowa Rupinów R-1 E 
28. bocheński Bochnia Siedlec S-1, S-2 E 61. limanowski Tymbark Zawadka źr. Z-1  
29. bocheński Łapanów Łapanów GS 3 E 62. limanowski Mszana Dolna Mszana Dolna Studnia wiercona MD-1 E 

30. bocheński Lipnica 
Murowana 

Lipnica 
Murowana studnia nr 1 E 63. limanowski Mszana Dolna Mszana Dolna Sk-1 E 

31. bocheński Żegocina Żegocina Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 1-1 E 64.* limanowski Jodłownik Janowice „potok Kwitkowski” E 

32. bocheński Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz  E 65. limanowski Jodłownik Jodłownik Wodociąg 6 N 
33. bocheński Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz Wodociąg s 8 E 66. limanowski Mszana Dolna Łętowe Wodociąg E 



Tab. 4.2. c.d. 

Lokalizacja administracyjna Dane ogólne Lokalizacja administracyjna Dane ogólne 
L.p.  

Powiat Gmina Miejscowość Nazwa ujęcia 1)  Status 
ujęcia 2)  

L.p. 
Powiat Gmina Miejscowość Nazwa ujęcia 1)  Status 

ujęcia 2)   

67. myślenicki Lubień Skomielna 
Biała Skomielna Biała N 74. nowotarski Rabka Rabka Wodociąg 1 N 

68. limanowski Mszana Dolna Mszana Górna U-1 E 75. nowotarski Rabka Rabka Wodociąg Zimne Serce 
1z E 

69. limanowski Mszana Dolna Mszana Dolna zdrój uliczny E 76. nowotarski Raba Wyżna Rokiciny 
Podhalańskie RSP r 1 E 

70. limanowski Mszana Dolna Lubomierz Ośrodek wczasowy s 1 E 77. nowotarski Raba Wyżna Raba Wyżna studnie: 0-1, 0-2, Sk-1 E 
71. limanowski Niedźwiedź Poręba Wielka Poręba Wielka 1 E 78.* nowotarski Czarny Dunajec Odrowąż Wodociąg źródła 6 E 

72. limanowski Niedźwiedź Niedźwiedź Wodociąg z 8 E 79.* suski Maków 
Podhalański Żarnówka Wieś źródło 2 N 

73. limanowski Niedźwiedź Poręba Wielka Koninki N 80.* suski Maków 
Podhalański Kojszówka Wodociąg 2 E 

*  punkty poza obszarem zlewni hydrograficznej rzeki Raby (w obszarze badań modelowych) 
1) nazwa ujęcia – zwyczajowa lub wg pozwolenia wodnoprawnego 
2) status ujęcia: E – eksploatowane; N – nieczynne 
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4.2.3.3. Zasilanie infiltracyjne 

Omówienie metod ilościowej oceny zasilania wraz z obszernym zestawieniem literatury podaje 

m.in. Scanlon i in. (2002). Zasilanie wód podziemnych i procesy wpływające na zasilanie opisują 

m.in. Lerner i in. (1990), Lerner (1997) oraz de Vries i Simmers (2002). Natomiast przegląd 

aktualnego stanu badań związanych z zasilaniem oraz kierunków badań, które będą lub powinny być 

rozwijane w najbliższej przyszłości podają Alley i in. (2002). 

Do opracowania zasilania infiltracyjnego w obszarze zlewni Raby wykorzystano 9 arkuszy map 

geologicznych zakrytych w skali 1:50 000, w układzie odniesienia 1942, wraz z objaśnieniami: 

Niepołomice (974), Nowe Brzesko (975), Borzęcin (976), Wieliczka (997), Bochnia (998), Brzesko 

(999), Mszana Dolna (1016), Rabka (1032) i Mszana Górna (1033). Z powodu niewydrukowania 

arkuszy: Myślenice (996), Osielec (1015) i Limanowa (1017) konieczne było posłużenie się w tych 

obszarach mapą geologiczną zakrytą w skali 1:200 000; arkusze: Bielsko-Biała (71) i Nowy Sącz (72). 

Analizie poddano także dane hydrologiczne i meteorologiczne udostępnione przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie.  

Zasilanie powierzchniowe warstwy wodonośnej pochodzące z infiltracji opadów 

atmosferycznych, jako warunek brzegowy II-go rodzaju Q=f(x, y, z, t)=const, zadawano pakietem 

„Recharge”. Wielkość infiltracji efektywnej (IE), w poszczególnych blokach modelu, obliczono 

zgodnie ze wzorem:  

     IE = ωI ·P                                                                                  (4.1) 
gdzie: 

ωI  – wskaźnik infiltracji efektywnej, dla utworów powierzchniowych uznanych za przeważające w bloku [-], 
P – średnia wieloletnia wysokość opadów atmosferycznych w obrębie bloku [m/rok].  

 
 
Zasilanie zadawano na najwyższe aktywne komórki modelu, co w przypadku braku ciągłości 

warstwy nr 1 umożliwiło uwzględnienie infiltracji z opadów do kompleksu fliszowego, czyli warstwy 

nr 2 (rys. 4.1, 4.2). 

Opady atmosferyczne, źródło zasilania zlewni w wodę, decydują o jej bilansie wodnym. 

W pracach hydrologicznych, które proces obiegu wody przedstawiają w ujęciu bilansowym, słuszne 

wydaje się przyjęcie na wejściu do systemu obiegu wody w zlewni wysokości skorygowanych 

opadów atmosferycznych. W wielu opracowaniach spotyka się termin „opady rzeczywiste”, co mylnie 

sugeruje odniesienie do powierzchni fizycznej, na którą dociera cała woda opadowa zmierzona 

precyzyjnie, podczas gdy autorzy mają na uwadze opady skorygowane wprowadzeniem poprawek 

eliminujących błąd pomiaru (Soczyńska, red., 1989). Słuszne wydaje się zatem wprowadzenie pojęcia 

opad skorygowany, czyli opad po uwzględnieniu poprawek (Wrzesiński, 1998).  

W niniejszej pracy opady skorygowane zostały zdefiniowane jako wartość opadów 

pomierzonych na wybranym posterunku opadowym, które zwiększono o wartość poprawki 

instrumentalnej zgodnie z propozycją Chomicza (1976). W wielkości opadów uwzględniono straty 

spowodowane wiatrem, parowaniem wody z pluwiometru oraz zwilżaniem jego powierzchni 

recepcyjnej. Średnie wartości poprawek do opadów, w poszczególnych stacjach opadowych, 
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uwzględniające wszystkie straty, a także zróżnicowanie wysokościowe stacji zamieszczono w tabeli 

4.3. W tabeli zestawiono także wysokości skorygowanych średnich rocznych sum opadów 

z wielolecia 1961-2000, wielkości opadów atmosferycznych dla roku mokrego (1974) i suchego 

(1993) w 12 posterunkach meteorologicznych zlokalizowanych w obszarze badań. 

 

Tab. 4.3. Wysokości skorygowanych opadów atmosferycznych na stacjach opadowych w zlewni Raby 

Średni roczny opad skorygowany [mm/rok] 
L.p. Stacja opadowa 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Poprawka 
(%) wielolecie 

1961-2000 
rok mokry 

1974 
rok suchy 

1993 

1. Bochnia-Chodenice/Łazy 220 802 1164 626 
2. Dobczyce 240 939 1352 628 
3. Łapanów 240 

21,3 
944 1343 626 

4. Stróża 315 1089 1303 873 
5. Trzemeśnia 320 1085 1281 786 
6. Lubień 355 1050 1442 820 
7. Mszana Dolna 1) 410 

18,9 

1013 1151 851 
8. Rabka 510 1058 1386 884 
9. Weglówka 515 1181 1386 927 
10. Krzeczów 545 1073 1361 883 
11. Bogdanówka 2) 580 1253 - 993 
12. Jasionów 3) 740 

16,8 

1122 1518 903 
1) wysokość opadów w latach 1961-1994 (posterunek zlikwidowany) 
2) wysokość opadów w latach 1976-2000 
3) wysokość opadów w latach 1974-2000 
 

W zlewni Raby występują znaczne różnice wysokości opadów pomiędzy rokiem mokrym 

i suchym. W roku suchym obniżenie wysokości opadów w stosunku do roku mokrego wynosi od 26% 

w Mszanie Dolnej do ponad 53% w Łapanowie i Dobczycach. 

W Karpatach charakterystyczne jest zwiększanie się opadów wraz ze wzrostem wysokości 

terenu nad poziomem morza. Przeciętna wartość gradientu opadowego (g0) wynosi 60 mm/100 m 

wysokości i zależy silnie od ekspozycji stoków i strefy wysokościowej w górach. Na stokach 

eksponowanych na NW w strefie 500-1000 m n.p.m. średni g0 wynosi 110 mm/100 m, a powyżej już 

tylko 70 mm/100 m. Na stokach eksponowanych na SE średni g0 wynosi 155 mm/100 m, a w strefie 

1000-1300 m n.p.m. g0 = 70 mm/100 m. W niektórych dolinach i obniżeniach kotlinowych, 

osłoniętych przez pasma górskie od W czy SW, można zauważyć mniejsze sumy opadów niż 

w innych miejscach na tej samej wysokości nad poziomem morza (Obrębska-Starklowa i in., 1995).  

Na rysunku 4.3 pokazano zależność między średnią roczną sumą opadów w latach 1961-2000 

a wysokością położenia 12 stacji opadowych zlokalizowanych w obszarze zlewni Raby. Na rysunku 

oprócz linii trendu przedstawiono także jej równanie oraz obliczony współczynnik korelacji Pearsona 

(R2). Na podstawie tej korelacji opracowano rozkład przestrzenny wysokości opadów 

atmosferycznych w wieloleciu 1961-2000 (rys. 4.4). Uzyskany rozkład ukazuje duże zróżnicowanie 

przestrzenne opadów atmosferycznych w obszarze badań. 
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Rys. 4.3. Zależność między średnią roczną sumą skorygowanych opadów atmosferycznych w latach 
1961-2000 a wysokością hipsometryczną położenia stacji opadowych  
 

Na podstawie map geologicznych zakrytych w skalach 1:50 000 i 1:200 000, wydzielono rejony 

występowania 9 głównych typów utworów powierzchniowych (rys. 4.5). Jednolite wydzielenie tych 

utworów na zbiorczej mapie geologicznej zlewni jest trudne z kilku powodów. Korzystanie z map 

w skali 1:200 000 rodzi komplikacje na stykach tych arkuszy z arkuszami map w skali 1:50 000. 

Autorzy arkuszy map w obu tych skalach stosują różną terminologię dla utworów tego samego typu 

litologiczno-stratygraficznego i przyjmują różny stopień szczegółowości wydzielania utworów 

powierzchniowych. Dodatkowo, w skali regionalnej wymagającej wykorzystania kilku arkuszy map, 

skutkuje to dużą łączną liczbą wydzieleń litologicznych. Z tych względów oraz z powodu przyjętego 

stopnia dyskretyzacji modelowanego obszaru, konieczne było grupowanie w poszczególnych blokach 

modelu niektórych typów litologicznych utworów powierzchniowych, nieco różniących się między 

sobą genetycznie i stratygraficznie (Duda i in., 2007). 

W zlewni Raby, w obrębie Karpat zewnętrznych, wyróżniono 4 typy utworów fliszowych na 

podstawie ich zróżnicowania lito-facjalnego: piaskowce, kompleks piaskowcowo-łupkowy, kompleks 

łupkowo-piaskowcowy oraz łupki (Józefko, 1989).  

Utwory czwartorzędowe występują zarówno na obszarze Karpat zewnętrznych, jak i zapadliska 

przedkarpackiego. Utwory te podzielono na 5 typów litologicznych. Osady koryt rzecznych 

i kamieńce, a także żwiry, piaski oraz namuły koryt rzecznych zaklasyfikowano do jednej grupy, 

określając jako żwiry i piaski aluwialne holocenu. Drugi typ utworów czwartorzędowych to 

plejstoceńskie piaski grube i średnioziarniste ze żwirami. Piaski i gliny rzeczne tarasów erozyjno-

akumulacyjnych określono zbiorczo jako gliny piaszczysto-pylaste. Czwarty typ określono zbiorczo 

jako koluwia osuwiskowe, utwory deluwialne i soliflukcyjne. Ostatnia grupa utworów 

czwartorzędowych to gliny pylaste, pyły, lessy, gliny zwietrzelinowe, utwory pokryw 

zwietrzelinowych i stokowych na fliszu (Duda i in., 2007). 
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Rys. 4.4. Rozkład przestrzenny średnich rocznych sum opadów atmosferycznych w latach 1961-2000 
na tle wysokości terenu 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – posterunki opadowe, 4 – izolinie 
średniej rocznej z wielolecia sumy opadów atmosferycznych [mm/rok] 
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Rys. 4.5. Litologia utworów powierzchniowych wydzielonych na modelu 
Objaśnienia: 1 – żwiry i piaski aluwialne (holocen), 2 – piaski grube i średnie ze żwirami (plejstocen), 3 – gliny 
piaszczysto-pylaste, 4 – gliny pylaste, gliny lessowate, gliny zwietrzelinowe, utwory pokryw zwietrzelinowych 
i stokowych na fliszu, 5 – koluwia osuwiskowe, utwory deluwialne i soliflukcyjne, 6-8 – piaskowcowe serie 
fliszowe: 6 – kompleksy piaskowcowe, 7 – kompleksy piaskowcowo-łupkowe, 8 – kompleksy łupkowo-
piaskowcowe, 9 – łupkowe serie fliszowe, 10 – granica modelu, 11 – granica zlewni hydrograficznej 

 
 

Wydzielonym w powyższy sposób, 9 głównym typom utworów powierzchniowych przypisano 

reprezentatywne dla nich wartości wskaźnika infiltracji efektywnej (tab. 4.4). Ze względu na znaczną 

zmienność przewodzenia wody, w wyniku zróżnicowanego spękania i uławicenia piaskowcowych 

serii fliszowych, zamiast jednej wartości podano zakres zmienności wskaźnika infiltracji efektywnej. 
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W obszarach, w których flisz karpacki charakteryzuje się lepszymi warunkami przewodzenia wody 

przyjęto wskaźniki z górnej granicy przedziału zmienności, a tam gdzie flisz karpacki charakteryzuje 

się gorszymi warunkami przewodzenia wody przyjęto wartość wskaźnika z dolnej granicy zakresu 

zmienności. Obszary o lepszych i gorszych warunkach przewodzenia wody przyjęto za Dynowską 

(1995). 

 

Tab. 4.4. Wskaźniki infiltracji efektywnej utworów przypowierzchniowych przyjęte w modelu 

L.p. Utwory przypowierzchniowe Wskaźnik infiltracji
ωI  [-] 

1. żwiry i piaski aluwialne (holocen) 0,26 
2. piaski grube i średnie ze żwirami (plejstocen) 0,20 
3. gliny piaszczysto-pylaste 0,11 

4. gliny pylaste, gliny lessowate, gliny zwietrzelinowe, 
utwory pokryw zwietrzelinowych i stokowych na fliszu 0,09 

5. koluwia osuwiskowe, utwory deluwialne i soliflukcyjne 0,07 
6. w-wy magurskie, piaskowce ciężkowickie, osieleckie, pasierbickie 0,145 – 0,22 

7. 
w-wy lgockie, w-wy godulskie środkowe lub nierozdzielone,         
w-wy istebniańskie, w-wy biotytowe, w-wy inoceramowe,             
w-wy przedmagurskie 

0,115 – 0,175 

8. 

pi
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w-wy cieszyńskie górne, grodziskie, w-wy gezowe górne, w-wy 
krośnieńskie, w-wy godulskie dolne i górne, w-wy hieroglifowe,   
w-wy nadmagurskie, w-wy łąckie, w-wy beloweskie, utwory 
jednostki podśląskiej 

0,10 – 0,15 

9. łupkowe serie fliszowe: łupki wierzowskie, łupki pstre, margle pstre, 
łupki istebniańskie, łupki menilitowe, w-wy grabowieckie 0,07 – 0,11 

 
 

W konsekwencji omówionej metodyki uzyskano zmienność przestrzenną zasilania wód 

podziemnych z opadów w zlewni Raby (rys. 4.6). Zróżnicowanie przestrzennie infiltracji opadów 

atmosferycznych wynika ze zmiennego wykształcenia litologicznego utworów powierzchniowych 

oraz wyraźniej zmienności przestrzennej opadów atmosferycznych. Najlepsze warunki infiltracji 

opadów atmosferycznych występują w dolinach cieków powierzchniowych, w środkowej 

i   południowej części zlewni, gdzie brak jest pokrycia warstwy wodonośnej utworami 

słaboprzepuszczalnymi oraz lokalnie w utworach fliszowych masywu karpackiego, w południowo-

wschodniej część obszaru badań. Średnia wartość zasilania infiltracyjnego z opadów atmosferycznych 

dla całego obszaru wynosi 0,000366 m/d, co stanowi 12,4% średniej sumy opadów atmosferycznych 

z wielolecia 1961-2000. 
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Rys. 4.6. Rozkład przestrzenny infiltracji efektywnej przyjęty na regionalnym modelu zlewni Raby 
Objaśnienia: 1-5 – obszary o infiltracji efektywnej [m/d]: <0,0002 (1), 0,00021-0,0004 (2), 0,00041-0,0006 (3), 
0,00061-0,0008 (4), >0,00081 (5), 6 – granica modelu, 7 – granica zlewni hydrograficznej 
 
 
 

4.3. Weryfikacja i kalibracja modelu 

Zapewnienie wiarygodności wyników obliczeń przeprowadzanych na modelu cyfrowym 

wymaga jego weryfikacji. Ta skomplikowana i pracochłonna faza badań symulacyjnych, polegająca 

na odtworzeniu na modelu określonego stanu hydrodynamicznego, ma w głównej mierze wykazać 

prawidłowość przeprowadzonej schematyzacji hydrogeologicznej, przyjęcia parametrów filtracyjnych 

warstw wodonośnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych warunków brzegowych modelu (Haładus 
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i in., 2007). Uzyskanie zadowalającej zgodności pomiędzy odpowiednimi rzeczywistymi stanami 

zwierciadła wody, stwierdzonymi pomiarami terenowymi, a rozkładem ciśnień obliczonym na 

modelu, a także pomiędzy dopływami i przepływami zarejestrowanymi a uzyskanymi w wyniku 

modelowania, stwarza przesłanki do uznania za wiarygodne wyniki obliczeń prognostycznych.  

Weryfikacja modelu hydrogeologicznego zlewni Raby przeprowadzona została w odniesieniu 

do wytypowanych 93 punktów obserwacyjnych, dla których istniały informacje o rzeczywistym 

położeniu zwierciadła wody. Punkty kalibracyjne stanowiło 85 źródeł oraz 8 studni, dla których 

pomiary wysokości zwierciadła wody pochodziły z okresu wrzesień-listopad 2007. Rozmieszczenie 

otworów studziennych, w których wykonany był pomiar wysokości zwierciadła wody jest w miarę 

równomierne. Natomiast większość wytypowanych źródeł występuje w południowej części zlewni, 

w obszarze masywu karpackiego (rys. 4.7). 
 

 
Rys. 4.7. Lokalizacja punktów kalibracji na modelu numerycznym 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki,              
5 – punkty kalibracji modelu 
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Zakres korekt wprowadzonych w trakcie weryfikacji modelu był zróżnicowany. Największe 

poprawki w stosunku do przyjmowanych wartości wejściowych dotyczyły głównie współczynnika 

filtracji. Wprowadzenie bardziej zróżnicowanych wielkości tego parametru, charakteryzującego 

przepuszczalność utworów symulowanych na modelu, było niezbędne dla właściwego odwzorowania 

rzeczywistego poziomu zwierciadła wody. Generalnie średnie wartości tego parametru 

w poszczególnych warstwach uległy zmniejszeniu. Wprowadzone zmiany współczynnika filtracji 

wpływają na przewodność hydrauliczną przyjętych warstw wodonośnych (T = k · m). Jest to 

dopuszczalne, ponieważ korekta współczynnika filtracji może, do pewnego stopnia, zastępować 

ingerencję w zmianę rzędnych stropu bądź spągu warstwy wodonośnej. Dotyczy to zwłaszcza tych 

rejonów, w których położenie tych parametrów strukturalnych nie jest dobrze udokumentowane 

(Kulma i in., 2001).  

Bardziej ograniczony charakter miało dopasowanie wielkości drenażu przez cieki 

powierzchniowe dokonywane poprzez korektę pionowej przewodności osadów dennych rzeki (TPR) 

w warunkach III-go rodzaju. Kryjący się w tych warunkach parametr filtracyjny dna koryt rzecznych 

nie był na wszystkich odcinkach dostatecznie rozpoznany pracami terenowymi.  

W celu określenia stopnia wiarygodności uzyskanego zasilania przeprowadzono procedurę 

kontrolną. Porównano zasilanie określone przestrzennie hydrogeologiczną metodą infiltracyjną 

z wielkościami odpływu podziemnego do rzek, określonymi hydrologiczną metodą rachunkową 

Wundta-Killego (Jokiel, 1994; Chełmicki, 2003). Metoda ta jest całkowicie niezależna od danych 

geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystywanych w procesie modelowania. Cechuje się 

udowodnionym wysokim stopniem precyzji, związanym ze statystycznym wykorzystaniem 

wieloletnich empirycznych pomiarów przepływu wody w rzekach. Odpływ podziemny utożsamiany 

jest ze średnim wieloletnim niskim przepływem (SNQm), wyznaczonym na podstawie minimalnych 

przepływów miesięcznych w poszczególnych latach hydrologicznych (Jokiel, 1994; Chełmicki, 2003). 

Do wyznaczenia odpływów podziemnych ze zlewni wodowskazowych w obszarze zlewni Raby, 

wykorzystano ciągi przepływów charakterystycznych z wielolecia 1961-2000 (tab. 2.2). Dla 

niektórych wodowskazów ciągi danych były niepełne, wówczas średnią liczono tylko z tych lat, 

w których dane były kompletne. Jeżeli na modelu hydrogeologicznym w poszczególnych 

posterunkach wodowskazowych wartości zasilania były zbliżone do wielkości Sw SNQm w ciągu 

wieloletnim, uznawano, że zarówno wielkości wskaźników infiltracji efektywnej, jak i wysokości 

opadów, zostały poprawnie przyjęte. Porównanie wielkości przepływów Sw SNQm w ciągu 

wieloletnim w rzekach w poszczególnych posterunkach wodowskazowych z wielkościami zasilania 

z infiltracji efektywnej opadów oraz z wielkościami drenażu przez rzeki otrzymanymi na modelu 

przedstawiono w tabeli 4.5. Dla całej zlewni Raby różnica między symulowanym na modelu 

zasilaniem z infiltracji efektywnej opadów a drenażem przez rzeki, określona w przekroju Proszówki, 

wynosi 0,1%. Dodatkowo w tabeli 4.6 porównano wielkość zasilania na modelu z obserwacjami 

hydrologicznymi w SJCW w zlewni Raby. Do określenia właściwych wielkości przepływów 
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w przekrojach zamykających poszczególne SJCW należało uwzględnić różnicę między powierzchnią 

zlewni wodowskazowej a powierzchnią danej SJCW.  
 
 

Tab. 4.5. Porównanie przepływów wody w rzekach w posterunkach wodowskazowych z wielkościami 
zasilania i drenażu otrzymanymi na modelu 

Przekrój wodowskazowy  Badania modelowe 

Nr   Nazwa Sw SNQm1)  
[m3/s] 

zasilanie 
z infiltracji 
efektywnej 

[m3/s] 

przepływy 
w ciekach 

[m3/s] 

Różnica 
między 

zasilaniem 
a przepływami 
w ciekach [%]

Różnica 
między 

przepływami 
w rzece i na 
modelu [%] 

Różnica między 
zasilaniem 
z infiltracji 

a przepływami 
w ciekach na 
modelu [%] 

1. Rabka 2 0,491 0,506 0,473 -3,1 3,7 6,5 
2. Niedźwiedź 0,590 0,471 0,466 20,2 21,0 1,1 

3. Mszana Dolna 
(rz. Mszanka) 1,128 1,004 0,984 11,0 12,8 2,0 

4. Mszana Dolna 
(rz. Raba) 0,854 0,799 0,788 6,4 7,7 1,4 

5. Kasinka Mała 1,968 1,926 1,911 2,1 2,9 0,8 
6. Lubień 0,278 0,247 0,243 11,2 12,6 1,6 
7. Krzczonów 0,501 0,471 0,457 6,0 8,8 3,0 
8. Stróża 3,378 3,305 3,278 2,2 3,0 0,8 
9. Dobczyce* 3,654 3,734 3,717 -2,2 -1,7 0,4 
10. Marwin 0,262 0,256 0,246 2,3 6,1 3,9 
11. Gdów* 4,330 4,220 4,219 2,5 2,6 0,02 
12. Łapanów 0,704 0,770 0,747 -9,4 -6,1 3,0 
13. Stradomka 1,259 1,285 1,288 -2,1 -2,3 -0,2 
14. Proszówki 6,106 6,054 6,046 0,8 1,0 0,1 
*  posterunek wodowskazowy z przepływami zaburzonymi przez piętrzenie w Zbiorniku Dobczyckim 
1) Sw SNQm – wartość środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych 

przepływów miesięcznych dla danego wielolecia 
 

 

Tab. 4.6. Porównanie wielkości zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych otrzymanego na 
modelu z obserwacjami hydrologicznymi w SJCW  

Sw SNQm1) Zasilanie na modelu Przekrój 
wodowskazowy Kod SJCW 

[m3/s] [m3/d] [m3/s] [m3/d] 

Raba – Rabka 2 GW0208 0,603 52 116 0,604 52 144 
Raba – Stróża GW0209 1,839 158 894 1,828 157 948 
Mszanka – Mszana Dolna GW0210 1,159 100 098 1,042 90 031 
Dobczyce – Raba* GW0211 0,161 13 947 0,248 21 470 
Raba – Proszówki GW0212 1,427 123 264 1,238 106 994 
Stradomka – Stradomka GW0213 1,285 110 991 1,305 112 740 

*  przepływy zaburzone przez piętrzenie w Zbiorniku Dobczyckim 
1) Sw SNQm – wartość środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych 

przepływów miesięcznych dla danego wielolecia 
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Efektem końcowym procesu weryfikacji jest matematyczny model warunków 

hydrogeologicznych, na którym uzyskano wyniki zbliżone do wartości rzeczywistych. Różnice 

pomiędzy zwierciadłem obserwowanym w punktach kalibracyjnych a wyliczonym na modelu zwykle 

zawierają się w granicach kilku, sporadycznie kilkunastu metrów (rys. 4.8). Przyczyną tych różnic 

może być wielkość bloku o wymiarach Δx=Δy=250 m, duże gradienty hydrauliczne w południowej 

części obszaru badań – rzędu kilku %, lokalnie nawet do 60% oraz lokalizacja punktów 

obserwacyjnych nie zawsze w centrum bloku obliczeniowego.  
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Liczba punktów: 93 
Średnia odchyłka: 5,15 [m] 
Współczynnik korelacji: 0,9989 

Rys. 4.8. Dopasowanie zwierciadła wód podziemnych obliczonego na modelu do zwierciadła 
obserwowanego w punktach kalibracyjnych 
 
 

Osiągniętą na etapie weryfikacji modelu dokładność odwzorowania przyjętych stanów 

hydrodynamicznych uznano za zadowalającą i korespondującą ze stopniem rozpoznania warunków 

hydrogeologicznych obszaru badań. 

Następnie dokonano walidacji modelu. Polega ona na ocenie jakości modelu i jest procesem, 

w efekcie którego uzyskujemy pewność, że model właściwie reprezentuje zjawiska zachodzące 

w modelowanym systemie (Tsang, 1991). Walidacja modelu jest szczególnie wiarygodna, jeżeli 

prognozy uzyskane ze skalibrowanego modelu zgadzają się z nowymi danymi doświadczalnymi 

uzyskanymi w warunkach odmiennych od tych użytych do kalibracji. Walidacji wytarowanego 

modelu dokonano na podstawie wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych dla różnych 

stanów wód. Jako odpływ podziemny (Q0) do badań symulacyjnych przyjęto trzy stany wód: 

• średnie niskie przepływy miesięczne w przekroju Proszówki dla wielolecia 1961-2000, 

• średnie niskie przepływy miesięczne w przekroju Proszówki dla wielolecia suchego, 

• średnie niskie przepływy miesięczne w przekroju Proszówki dla wielolecia mokrego. 
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Wyznaczenie cyklów lat mokrych i suchych przeprowadzono na podstawie wykresu krzywej 

kumulacyjnej odchyłek od wartości średniej opadów atmosferycznych (rys. 4.10). Do jej wykreślenia 

konieczny jest nieprzerwany ciąg obserwacji. W tym celu wykorzystano informację o opadach 

w latach 1961-2000 dla 12-tu stacji opadowych zlokalizowanych w obszarze zlewni Raby (rys. 4.9). 

W przypadku pojedynczych przerw w obserwacjach, zgodnie z zaleceniami Konoplacewa 

i Siemionowa (1979), odtworzono je na podstawie analogicznych punktów. 

 

 
Rys. 4.9. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w latach 1961-2000 dla 12 stacji opadowych 
w zlewni Raby 
 
 

 
Rys. 4.10. Krzywa kumulacyjna odchyłek od wartości średniej opadów atmosferycznych w latach 
1961-2000 dla 12 stacji opadowych w zlewni Raby 
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Sposób sporządzenia krzywej kumulacyjnej odchyłek sprowadza się do określenia średniej 

wieloletniej wartości analizowanego ciągu danych. Następnie dla każdego roku określa się 

współczynniki unormowania (K) (wartość cechy odniesiona do jej wartości średniej), zgodnie ze 

wzorem: 

śr

i

P
PK =                                                  (4.2) 

gdzie: 
Pi  – wysokość opadów atmosferycznych w danym roku [mm/rok], 
Pśr – średnia wieloletnia wysokość opadów atmosferycznych [mm/rok]. 

 

 

Rzędne krzywej obliczono jako sumę odchyleń współczynników unormowania od jedności, tj. 

∑ (K-1). 

Obliczenia na modelu hydrogeologicznym prowadzono dla dziewięciu wariantów symulujących 

warunki hydrogeologiczne w zlewni, przy założeniu zróżnicowania wielkości poborów wód 

podziemnych i zmienności zasilania wynikającej z wysokości opadów atmosferycznych (tab. 4.7). 

 

Tab. 4.7. Warianty obliczeniowe wykonane na modelu  

L.p. Wielolecie 
Charakterystyka 

wielolecia 
(por. rys. 4.9-4.10) 

Zadana wielkość 
poborów wód 
podziemnych 

Przepływ Sw SNQm1) 
w przekroju zamykającym 

zlewnię Raby [m3/s] 
1. 1961-2000 średnie brak poboru 6,106 

2. 1961-2000 średnie pobór rzeczywisty 
(2007 rok) 6,106 

3. 1961-2000 średnie zasoby zatwierdzone 6,106 
4.  1981-1995 suche brak poboru 5,530 

5. 1981-1995 suche pobór rzeczywisty 
(2007 rok) 5,530 

6. 1981-1995             suche zasoby zatwierdzone 5,530 
7. 1965-1980 mokre brak poboru 6,420 

8. 1965-1980 mokre pobór rzeczywisty 
(2007 rok) 6,420 

9. 1965-1980 mokre zasoby zatwierdzone 6,420 

1) Sw SNQm – wartość środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych 
przepływów miesięcznych dla danego wielolecia 

 

 
W celu oceny stopnia oddziaływania wód podziemnych na wielkość przepływu w ciekach 

powierzchniowych obliczenia wykonywano dla 3 wieloleci charakterystycznych: quasi-naturalnego – 

średniego (1961-2000), suchego (1981-1995) i mokrego (1965-1980). Obliczenia prognostyczne 

wykonano dla średnich niskich stanów wód w ciekach i Zbiorniku Dobczyckim. Wykonanie takiej 

symulacji dla wielolecia 1961-2000 było podstawą do określenia wielkości zasobów odnawialnych 

i dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni Raby. 
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Dla każdego z wieloleci charakterystycznych wykonano wariant polegający na odtworzeniu 

naturalnej wysokości zwierciadła wód podziemnych, jaka występowałaby w obszarze badań 

w warunkach braku poboru wody z ujęć wód podziemnych (warianty 1, 4 i 7). Wykonanie tych 

wariantów umożliwia później obliczenie wielkości depresji i wyznaczenie strefy oddziaływania ujęć 

wód podziemnych w pozostałych wariantach obliczeniowych. Warianty 2, 5 i 8 polegały na symulacji 

położenia zwierciadła wody w warunkach utrzymania średniego rzeczywistego poboru wód 

podziemnych z 2007 roku. Warianty 3, 6 i 9 polegały na symulacji układu zwierciadła wody 

w warunkach utrzymania poboru wód podziemnych na poziomie zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych ujęć, łącznie z ujęciami obecnie nieużytkowanymi.  

Konieczność wykonywania obliczeń dla stanów: średniego, niskiego i wysokiego przy założeniu 

różnych wielkości poborów wód podziemnych (pobór aktualny, wielkość poboru z pozwoleń 

wodnoprawnych, wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć) wskazują m.in. 

Szczepańska i in. (2007), Szczepański (2008), Szklarczyk (2008). Szczepański (2008) podkreśla 

szczególnie, że w bilansowaniu wodnogospodarczym zlewni konieczne jest uwzględnienie związków 

wód powierzchniowych z podziemnymi, co wymaga przeprowadzenia symulacji dla okresu lat 

suchych, kiedy w przypadku niskich stanów wód w rzekach, dominują przepływy pochodzące 

z zasobów wód podziemnych.  
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5. WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH 

5.1. Bilans wód podziemnych 

5.1.1. Bilans wód podziemnych w obszarze zlewni Raby 

Rezultaty obliczeń symulacyjnych pozwoliły na sporządzenie bilansu wód podziemnych dla 

obszaru objętego badaniami modelowymi (tab. 5.1) oraz dla poszczególnych poziomów wodonośnych 

(rys. 5.1, 5.2, 5.3). W bilansie określono: 

• infiltrację efektywną opadów atmosferycznych, 

• infiltrację wód z cieków powierzchniowych do pięter wodonośnych, 

• dopływ boczny ze zlewni sąsiednich, 

• drenaż wód podziemnych przez cieki powierzchniowe, 

• pobór wód podziemnych na ujęciach, 

• odpływ boczny do zlewni sąsiednich. 

W bilansie przepływu wód podziemnych dla poszczególnych poziomów wodonośnych w obszarze 

badań określono także ilość wody przesączającej się pomiędzy czwartorzędowym i paleogeńsko-

kredowym poziomem wodonośnym. 

 
Tab. 5.1. Bilans wód podziemnych dla obszaru badań modelowych  

Elementy bilansu [m3/d] 
Warianty 

symulacyjne 
Stan odtworzony 

na modelu Infiltracja 
efektywna 

opadów 

Zasilanie 
przez rzeki 

Dopływ 
boczny 

Drenaż 
przez rzeki 

Eksploatacja 
ujęć wód 

podziemnych

Odpływ 
boczny 

naturalny +541 328,56 +119 388,90 +15 816,56 -665 993,88 0,0 -10 528,53 
eksploatacyjny 1) +541 328,56 +131 034,40 +15 493,31 -647 787,34 -29 041,96 -11 014,83 

1961-2000 
(wielolecie średnie) 

eksploatacyjny 2) +541 328,56 +141 674,85 +15 512,58 -636 811,82 -48 888,63 -12 803,30 
naturalny +490 333,44 +124 488,75 +15 172,50 -620 060,24 0,0 -9 931,08 

eksploatacyjny 1) +490 333,44 +136 601,30 +14 859,10 -602 322,77 -29 041,96 -10 425,10 1981-1995 
(wielolecie suche) 

eksploatacyjny 2) +490 333,44 +147 436,84 +14 875,31 -591 503,81 -48 888,63 -12 249,20 
naturalny +568 920,88 +116 971,66 +16 187,41 -691 229,95 0,0 -10 874,40 

eksploatacyjny 1) +568 920,88 +128 410,93 +15 857,99 -672 816,05 -29 041,96 -11 355,74 1965-1980 
(wielolecie mokre) 

eksploatacyjny 2) +568 920,88 +138 939,07 +15 877,49 -661 742,35 -48 888,63 -13 130,40 

1) eksploatacja wg stanu na 2007 rok 
2) eksploatacja wg zasobów zatwierdzonych, w tym ujęcia obecnie nieużytkowane 
 

Głównym czynnikiem kształtującym zasoby wodne zlewni Raby po stronie przychodów jest 

infiltracja efektywna opadów atmosferycznych. Dla wielolecia 1961-2000 jej wielkość średnia wynosi 

541 328,56 m3/d, dla wielolecia suchego – 490 333,44 m3/d, a dla wielolecia mokrego – 568 920,88 

m3/d, co stanowi od 75,1% do 81,0% ogólnej ilości wód bilansowych po stronie przychodów. 

Zasilanie wód podziemnych z cieków powierzchniowych oraz dopływ boczny ze zlewni sąsiednich 

stanowią znacznie mniejszy udział w ogólnej ilości wód bilansowych. Zasilanie wód podziemnych 

z cieków powierzchniowych, dla stanów bez poboru wód podziemnych wynosi od 16,7% do 19,8%, 

dla wariantów eksploatacyjnych od 18% do 22,6%. Dopływ boczny ze zlewni sąsiednich, dla stanów 
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bez poboru wód podziemnych wynosi od 2,3% do 2,4% ogólnej ilości wód bilansowych po stronie 

przychodów, a dla wariantów eksploatacyjnych od 2,2% do 2,3% . 

Głównym czynnikiem kształtującym zasoby wodne zlewni Raby po stronie rozchodów jest 

drenaż wód podziemnych przez cieki powierzchniowe. Dla stanów bez poboru wód podziemnych 

odtworzonych na modelu wynosi od 620 060,24 m3/d (wielolecie suche) do 691 229,95 m3/d 

(wielolecie mokre), co stanowi od 98,4% do 98,5% ogólnej ilości wód bilansowych po stronie 

rozchodów. Dla wariantów eksploatacyjnych wielkości te maleją i wynoszą od 90,6% do 94% ogólnej 

ilości wód bilansowych po stronie rozchodów. Dla stanów bez poboru wód podziemnych 

odtworzonych na modelu odpływ boczny ze zlewni Raby wynosi od 9 931,08 m3/d (wielolecie suche) 

do 10 874,40 m3/d (wielolecie mokre) i stanowi od 1,5% do 1,6% ogólnej ilości wód bilansowych po 

stronie rozchodów. Dla wariantów eksploatacyjnych wielkości te nieco wzrastają, do około 1,9% 

ogólnej ilości wód bilansowych po stronie rozchodów. Ten niewielki wzrost wynika z lokalizacji ujęć 

wód podziemnych w pobliżu wododziału, w północnej części obszaru badań. 

Dla wariantów eksploatacyjnych, trzecim elementem kształtującym zasoby wodne po stronie 

rozchodów jest pobór wód podziemnych. Eksploatacja ujęć wg stanu rzeczywistego w 2007 roku 

stanowi ok. 4% ogólnej ilości wód bilansowych po stronie rozchodów, natomiast eksploatacja wg 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych stanowi już ok. 7% . 

 

 

Rys. 5.1. Schemat blokowy bilansu wodnego dla poszczególnych poziomów wodonośnych w zlewni 
Raby [tys. m3/d]. Stan naturalny – bez poboru wód podziemnych (warianty 1, 4, 7) 
Objaśnienia: IE – infiltracja efektywna opadów atmosferycznych, DR – drenaż wód przez cieki 
powierzchniowe, IR – infiltracja wód z cieków powierzchniowych, PR – wymiana wód między poziomami 
wodonośnymi, DB – dopływ boczny wód, OB – odpływ boczny wód 
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Rys. 5.2. Schemat blokowy bilansu wodnego dla poszczególnych poziomów wodonośnych w zlewni 
Raby [tys. m3/d]. Stan dla poborów rzeczywistych w 2007 r. (warianty 2, 5, 8) 
Objaśnienia: IE – infiltracja efektywna opadów atmosferycznych, DR – drenaż wód przez cieki 
powierzchniowe, IR – infiltracja wód z cieków powierzchniowych, QST – drenaż wód przez studnie, PR – 
wymiana wód między poziomami wodonośnymi, DB – dopływ boczny wód, OB – odpływ boczny wód 
 
 

 

Rys. 5.3. Schemat blokowy bilansu wodnego dla poszczególnych poziomów wodonośnych w zlewni 
Raby [tys. m3/d]. Stan dla poboru w ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć (warianty 
3, 6, 9) 
Objaśnienia: IE – infiltracja efektywna opadów atmosferycznych, DR – drenaż wód przez cieki 
powierzchniowe, IR – infiltracja wód z cieków powierzchniowych, QST – drenaż wód przez studnie, PR – 
wymiana wód między poziomami wodonośnymi, DB – dopływ boczny wód, OB – odpływ boczny wód 
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5.1.2. Bilans wód podziemnych w wydzielonych JCWPd 

Otrzymane z badań modelowych moduły odpływu podziemnego dla fragmentów trzech JCWPd 

wydzielonych w zlewni Raby, obliczone z infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych dla stanów 

średnich niskich w ciekach powierzchniowych, w wieloleciach charakterystycznych zestawiono 

w tabeli 5.2. Najwyższe wartości modułów odpływu podziemnego, od 5,19 l/s · km2 dla wielolecia 

suchego do 6,02 l/s · km2 dla wielolecia mokrego, występują we fragmencie JCWPd 154 położonym 

w południowej części zlewni Raby. Najniższe wartości modułów odpływu podziemnego, od 2,72 

l/s · km2 dla wielolecia suchego do 3,16 l/s · km2 dla wielolecia mokrego, występują we fragmencie 

JCWPd 139 położonym w północnej części obszaru badań. Wielkości modułów odpływu 

podziemnego we fragmencie JCWPd 153 są nieco niższe od wartości dla całego obszaru zlewni Raby 

i wynoszą od 3,50 l/s · km2 w wieloleciu suchym do 4,06 l/s · km2 w wieloleciu mokrym. Moduły 

odpływu podziemnego dla obszaru zlewni Raby policzono za pomocą średniej ważonej po 

powierzchni, gdzie wagą były powierzchnie wydzielonych fragmentów JCWPd. Wynoszą one od 3,69 

l/s · km2 dla wielolecia suchego do 4,29 l/s · km2 dla wielolecia mokrego. 

 

Tab. 5.2. Zestawienie obliczonych na modelu modułów odpływu podziemnego w JCWPd 

Moduł infiltracji efektywnej opadów [l/s · km2] 
JCWPd Powierzchnia 

JCWPd [km2] wielolecie 
średnie 

wielolecie 
suche 

wielolecie 
mokre 

139 208,14 3,01 2,72 3,16 
153 1 056,95 3,87 3,50 4,06 
154 271,11 5,73 5,19 6,02 

Cała zlewnia Raby 1 536,2 4,08 3,69 4,29 

 
 

Bilanse wód podziemnych w JCWPd wydzielonych w obszarze badań modelowych, dla 

dziewięciu wariantów prognostycznych zestawiono w tabeli 5.3. Pierwszy wariant obliczeniowy 

przeprowadzono dla wielolecia charakteryzującego się średnimi wielkościami opadów 

atmosferycznych (1961-2000), drugi dla wielolecia suchego (1981-1995) i trzeci dla wielolecia 

mokrego (1965-1980). Dla każdego z nich symulowano stan bez poboru wód podziemnych 

(naturalny), stan ze średnimi rzeczywistymi poborami w 2007 roku oraz stan z poborem w wielkości 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć.  

 

 



Tab. 5.3. Bilans wód podziemnych dla JCWPd w obszarze badań modelowych 

Elementy bilansu [m3/d] Suma składników bilansu
[m3/d] Warianty 

symulacyjne 

Stan 
odtworzony na 

modelu 
Infiltracja 
efektywna 

opadów 

Zasilanie 
przez rzeki

Dopływ 
boczny 

Drenaż przez 
rzeki 

Eksploatacja 
ujęć wód 

podziemnych 

Odpływ 
boczny Dopływ (+) Odpływ (-)

Rozbieżność 
bilansu 

[%] 

JCWPd 139 
naturalny +54 054,50 +1 225,52 +12 928,09 -62 065,70 0,0 -6 150,35 +68 208,11 -68 216,05 0,0116 

eksploatacyjny 1) +54 054,50 +5 509,09 +12 598,72 -52 217,48 -13 318,40 -6 635,41 +72 162,31 -72 171,29 0,0124 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +54 054,50 +9 653,83 +12 550,52 -44 326,91 -23 522,98 -8 417,92 +76 258,85 -76 267,81 0,0117 

naturalny +48 962,40 +1 357,45 +12 480,09 -56 978,21 0,0 -5 815,54 +62 799,94 -62 793,75 0,0099 
eksploatacyjny 1) +48 962,40 +5 884,95 +12 157,93 -47 375,22 -13 318,40 -6 306,53 +67 005,28 -67 000,15 0,0077 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +48 962,40 +10 180,31 +12 101,41 -39 597,24 -23 522,98 -8 118,76 +71 244,12 -71 238,98 0,0072 

naturalny +56 809,70 +1 180,09 +13 174,26 -64 829,41 0,0 -6 339,18 +71 164,05  -71 168,59 0,0064 
eksploatacyjny 1) +56 809,70 +5 359,90 +12 842,09 -54 876,81 -13 318,40 -6 822,07 +75 011,69 -75 017,28 0,0075 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +56 809,70 +9 403,52 +12 796,98 -46 898,85 -23 522,98 -8 593,94 +79 010,20 -79 015,77 0,0070 

JCWPd 153 
naturalny +352 999,19 +76 505,14 +7 581,45 -426 295,68 0,0 -10 806,43 +437 085,78 -437 102,11 0,0037 

eksploatacyjny 1) +352 999,19 +83 286,53 +7 572,68 -418 522,71 -14 509,86 -10 840,51 +443 858,40 -443 873,08 0,0033 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +352 999,19 +89 315,66 +7 516,09 -416 233,81 -22 753,96 -10 857,85 +449 830,94 -449 845,62 0,0033 

naturalny +319 745,75 +79 566,36 +7 236,49 -396 198,33 0,0 -10 355,95 +406 548,60 -406 554,28 0,0014 
eksploatacyjny 1) +319 745,75 +86 566,19 +7 235,20 -388 644,40 -14 509,86 -10 396,69 +413 547,14 -413 550,95 0,0009 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +319 745,75 +92 629,67 +7 181,56 -386 389,38 -22 753,96 -10 417,64 +419 556,98 -419 560,98 0,0009 

naturalny +370 993,03 +75 091,83 +7 789,41 -442 807,88 0,0 -11 068,41 +453 874,27 -453 876,29 0,0004 
eksploatacyjny 1) +370 993,03 +81 771,02 +7 777,70 -434 932,12 -14 509,86 -11 100,14 +460 541,75 -460 542,12 0,0001 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +370 993,03 +87 791,64 +7 718,99 -432 634,93 -22 753,96 -11 115,03 +466 503,66 -466 503,92 0,0001 

JCWPd 154 
naturalny +134 273,97 +41 658,28 +6 058,09 -177 632,63 0,0 -4 322,83 +181 990,34 -181 955,46 0,0192 

eksploatacyjny 1) +134 273,97 +42 238,81 +6 056,98 -177 047,18 -1 213,70 -4 273,97 +182 569,76 -182 534,85 0,0191 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +134 273,97 +42 705,31 +6 099,49 -176 251,08 -2 611,70 -4 181,06 +183 078,77 -183 043,84 0,0190 

naturalny +121 624,98 +43 564,92 +5 826,84 -166 883,73 0,0 -4 130,52 +171 016,74 -171 014,25 0,0015 
eksploatacyjny 1) +121 624,98 +44 150,14 +5 825,89 -166 303,01 -1 213,70 -4 081,79 +171 601,01 -171 598,50 0,0015 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +121 624,98 +44 626,83 +5 871,74 -165 517,15 -2 611,70 -3 992,20 +172 123,55 -172 121,05 0,0015 

naturalny +141 118,14 +40 699,73 +6 189,86 -183 592,81 0,0 -4 432,93 +188 007,73 -188 025,74 0,0096 
eksploatacyjny 1) +141 118,14 +41 280,02 +6 188,37 -183 007,09 -1 213,70 -4 383,70 +188 586,53 -188 604,49 0,0095 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +141 118,14 +41 743,92 +6 229,32 -182 208,42 -2 611,70 -4 289,23 +189 091,38 -189 109,35 0,0095 

1) eksploatacja wg stanu na 2007 rok 
2) eksploatacja wg zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć, w tym ujęcia obecnie nieużytkowane
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5.1.3. Bilans wód podziemnych w wydzielonych SJCW 

Otrzymane z badań modelowych moduły odpływu podziemnego dla wydzielonych sześciu 

SJCW, obliczone z infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych dla stanów średnich niskich 

w ciekach powierzchniowych, w wieloleciach charakterystycznych zestawiono w tabeli 5.4. 

Najwyższe wartości modułów odpływu podziemnego, od 5,42 l/s · km2 dla wielolecia suchego do 6,29 

l/s · km2 dla wielolecia mokrego, występują w GW0210 położonej w południowo-wschodniej części 

zlewni Raby. Najniższe wartości modułów odpływu podziemnego występują w SJCW 

zlokalizowanych w północnej części obszaru badań: w GW0212 od 2,80 l/s · km2 w wieloleciu 

suchym do 3,25 l/s · km2 w wieloleciu mokrym i w GW0211 od 2,84 l/s · km2 w wieloleciu suchym do 

3,30 l/s · km2 w wieloleciu mokrym. 

 

Tab. 5.4. Zestawienie obliczonych na modelu modułów odpływu podziemnego w SJCW 

Moduł infiltracji efektywnej opadów [l/s · km2] 
Kod SJCW Nazwa SJCW Powierzchnia 

SJCW [km2] wielolecie 
średnie 

wielolecie 
suche 

wielolecie 
mokre 

GW0208 Raba od źródeł do ujścia 
Skomielnej wraz z nią 114,0 5,29 4,79 5,56 

GW0209 Raba od ujścia Skomielnej 
do Zbiornika Dobczyce 398,07 4,59 4,16 4,83 

GW0210 Mszanka 174,02 5,99 5,42 6,29 
GW0211 Zbiornik Dobczyce 79,17 3,14 2,84 3,30 

GW0212 Raba od Zbiornika 
Dobczyce do ujścia 400,47 3,09 2,80 3,25 

GW0213 Stradomka 370,46 3,52 3,19 3,70 
                        Cała zlewnia Raby 1 536,19 4,08 3,69 4,29 

 
 

Bilanse wód podziemnych w SJCW wydzielonych w obszarze badań modelowych, dla 

dziewięciu wariantów prognostycznych zestawiono w tabeli 5.5.  

 

 



Tab. 5.5. Bilans wód podziemnych dla SJCW w obszarze badań modelowych 

Elementy bilansu [m3/d] Suma składników bilansu 
[m3/d] Warianty 

symulacyjne 
Stan odtworzony 

na modelu Infiltracja 
efektywna 

opadów 

Zasilanie 
przez rzeki 

Dopływ 
boczny 

Drenaż 
przez rzeki 

Eksploatacja 
ujęć wód 

podziemnych 

Odpływ 
boczny Dopływ (+) Odpływ (-) 

Rozbieżność 
bilansu 

[%] 

Raba od źródeł do ujścia Skomielnej wraz z nią (GW0208) 
naturalny +52 144,34 +19 916,62 +2 664,65 -70 934,75 0,0 -3 788,70  +74 725,61 -74 723,45 0,0029 

eksploatacyjny 1) +52 144,34 +20 176,31 +2 658,67 -70 784,68 -412,80 -3 779,69 +74 979,32 -74 977,17 0,0029 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +52 144,34 +20 421,66 +2 689,33 -70 288,32 -1 215,0 -3 749,84 +75 255,33 -75 253,16 0,0029 

naturalny +47 232,17 +20 792,63 +2 542,35 -66 817,01 0,0 -3 746,04 +70 567,15 -70 563,05 0,0058 
eksploatacyjny 1) +47 232,17 +21 052,66 +2 536,54 -66 667,25 -412,80 -3 737,20 +70 821,37 -70 817,25 0,0058 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +47 232,17 +21 300,06 +2 571,30 -66 172,96 -1 215,0 -3 711,44 +71 103,53 -71 099,40 0,0058 

naturalny +54 802,22 +19 498,03 +2 736,36 -73 219,18 0,0 -3 817,30 +77 036,61 -77 036,48 0,0002 
eksploatacyjny 1) +54 802,22 +19 757,72 +2 730,39 -73 069,12 -412,80 -3 808,29 +77 290,33 -77 290,21 0,0002 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +54 802,22 +20 003,06 +2 759,85 -72 572,75 -1 215,0 -3 777,25 +77 565,13 -77 565,01 0,0001 

Raba od ujścia Skomielnej do Zbiornika Dobczyce (GW0209) 
naturalny +157 947,67 +52 247,73 +7 973,39 -213 797,72 0,0 -4 386,07 +218 168,79 -218 183,79 0,0069 

eksploatacyjny 1) +157 947,67 +57 491,17 +7 939,21 -211 006,91 -7 995,20 -4 390,54 +223 378,05 -223 392,65 0,0065 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +157 947,67 +62 999,83 +7 850,99 -210 120,17 -14 275,20 -4 417,69 +228 798,49 -228 812,86 0,0063 

naturalny +143 068,72 +53 934,67 +7 703,39 -200 474,47 0,0 -4 229,69 +204 706,78 -204 704,16 0,0013 
eksploatacyjny 1) +143 068,72 +59 292,39 +7 669,26 -197 797,96 -7 995,20 -4 234,22 +210 030,37 -210 027,38 0,0014 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +143 068,72 +64 836,34 +7 585,69 -196 946,50 -14 275,20 -4 266,04 +215 490,75 -215 487,74 0,0014 

naturalny +165 998,66 +51 479,86 +8 130,74 -221 116,88 0,0 -4 482,30 +225 609,26 -225 599,18 0,0045 
eksploatacyjny 1) +165 998,66 +56 659,84 +8 096,56 -218 262,57 -7 995,20 -4 486,77 +230 755,06 -230 744,54 0,0046 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +165 998,66 +62 162,94 +8 008,55 -217 370,30 -14 275,20 -4 514,12 +236 170,15 -236 159,62 0,0045 

Mszanka (GW0210) 
naturalny +90 031,21 +17 453,16 +2 110,66 -105 134,32 0,0 -4 425,06 +109 595,03 -109 559,38 0,0325 

eksploatacyjny 1) +90 031,21 +17 756,04 +2 111,27 -104 819,31 -632,10 -4 411,45 +109 898,52 -109 862,86 0,0324 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +90 031,21 +17 930,88 +2 111,85 -104 414,76 -1 227,90 -4 395,62 +110 073,94 -110 038,28 0,0324 

naturalny +81 550,06 +18 480,96 +1 976,90 -97 757,49 0,0 -4 248,19 +102 007,92 -102 005,68 0,0022 
eksploatacyjny 1) +81 550,06 +18 788,19 +1 977,52 -97 446,87 -632,10 -4 234,54 +102 315,77 -102 313,51 0,0022 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +81 550,06 +18 971,15 +1 978,10 -97 050,45 -1 227,90 -4 218,69 +102 499,31 -102 497,04 0,0022 

naturalny +94 620,21 +16 916,21 +2 191,30 -109 221,92 0,0 -4 528,55 +113 727,72 -113 750,47 0,0200 
eksploatacyjny 1) +94 620,21 +17 218,83 +2 191,54 -108 906,68 -632,10 -4 514,56 +114 030,58 -114 053,34 0,0200 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +94 620,21 +17 391,09 +2 191,96 -108 499,53 -1 227,90 -4 498,57 +114 203,26  -114 226,00 0,0200 

 



Tab. 5.5. c.d. 

Elementy bilansu [m3/d] Suma składników bilansu 
[m3/d] Warianty 

symulacyjne 
Stan odtworzony 

na modelu Infiltracja 
efektywna 

opadów 

Zasilanie 
przez rzeki 

Dopływ 
boczny 

Drenaż 
przez rzeki 

Eksploatacja 
ujęć wód 

podziemnych 

Odpływ 
boczny Dopływ (+) Odpływ (-) 

Rozbieżność 
bilansu 

[%] 

Zbiornik Dobczyce (GW0211) 
naturalny +21 470,19 +12 259,86 +1 388,06 -25 424,84 0,0 -9 690,89 +35 118,11 -35 115,73 0,0068 

eksploatacyjny 1) +21 470,19 +12 589,85 +1 385,92 -24 936,13 -792,40 -9 712,56 35 445,96 -35 441,09 0,0137 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +21 470,19 +12 591,92 +1 428,23 -24 594,31 -1 216,80 -9 674,37 +35 490,34 -35 485,48 0,0137 

naturalny +19 447,64 +12 431,53 +1 318,60 -23 589,38 0,0 -9 610,77 +33 197,77 -33 200,15 0,0072 
eksploatacyjny 1) +19 447,64 +12 772,19 +1 320,11 -23 111,31 -792,40 -9 636,11 +33 539,94 -33 539,82 0,0004 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +19 447,64 +12 776,34 +1 367,30 -22 771,55 -1 216,80 -9 602,80 +33 591,28 -33 591,15 0,0004 

naturalny +22 564,58 +12 180,26 +1 428,65 -26 436,79 0,0 -9 737,62 +36 173,49 -36 174,41 0,0025 
eksploatacyjny 1) +22 564,58 +12 500,86 +1 424,69 -25 938,69 -792,40 -9 757,45 +36 490,13 -36 488,54 0,0043 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +22 564,58 +12 502,79 +1 466,54 -25 596,72 -1 216,80 -9 718,80 +36 533,91 -36 532,32 0,0043 

Raba od Zbiornika Dobczyce do ujścia (GW0212) 
naturalny +106 994,45 +7 988,88 +20 281,05 -129 288,73 0,0 -5 988,51 +135 264,38 -135 277,24 0,0095 

eksploatacyjny 1) +106 994,45 +13 244,02 +19 918,26 -115 793,81 -17 892,60 -6 485,07 +140 156,73 -140 171,48 0,0105 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +106 994,45 +17 886,65 +19 859,14 -107 305,02 -29 167,19 -8 282,80 +144 740,24 -144 755,01 0,0102 

naturalny +96 915,44 +8 640,83 +19 822,77 -119 780,74 0,0 -5 602,70 +125 379,04 -125 383,44 0,0035 
eksploatacyjny 1) +96 915,44 +14 198,01 +19 465,08 -106 588,79 -17 892,60 -6 103,38 +130 578,53 -130 584,77 0,0048 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +96 915,44 +18 993,62 +19 397,05 -98 214,37 -29 167,19 -7 930,78 +135 306,11 +135 312,34 0,0046 

naturalny +112 448,16 +7 708,70 +20 535,16 -134 500,72 0,0 -6 202,60 +140 692,02 -140 703,32 0,0080 
eksploatacyjny 1) +112 448,16 +12 823,81 +20 169,56 -120 865,20 -17 892,60 -6 696,90 +145 441,53 -145 454,70 0,0090 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +112 448,16 +17 364,73 +20 114,12 -112 288,72 -29 167,19 -8 484,26 +149 927,01 -149 940,17 0,0088 

Stradomka (GW0213) 
naturalny +112 739,80 +9 522,68 +2 698,86 -121 413,64 0,0 -3 549,40 +124 961,34 -124 963,04 0,0014 

eksploatacyjny 1) +112 739,80 +9 777,04 +2 755,36 -120 446,52 -1 316,86 -3 510,89 +125 272,20 -125 274,27 0,0016 1961-2000 
eksploatacyjny 2) +112 739,80 +9 843,86 +2 790,89 -120 089,22 -1 786,56 -3 500,83 +125 374,55 -125 376,61 0,0016 

naturalny +102 119,39 +10 208,13 +2 606,79 -111 641,22 0,0 -3 292,00 +114 934,31 -114 933,22 0,0009 
eksploatacyjny 1) +102 119,39 +10 497,85 +2 664,69 -110 710,58 -1 316,86 -3 253,76 +115 281,93 -115 281,20 0,0006 1981-1995 
eksploatacyjny 2) +102 119,39 +10 559,31 +2 701,90 -110 347,87 -1 786,56 -3 245,48 +115 380,60 -115 379,91 0,0006 

naturalny +118 486,44 +9 188,59 +2 756,10 -126 734,51 0,0 -3 696,96 +130 431,13 -130 431,47 0,0003 
eksploatacyjny 1) +118 486,44 +9 449,88 +2 811,42 -125 773,66 -1 316,86 -3 657,94 +130 747,74 -130 748,46 0,0006 1965-1980 
eksploatacyjny 2) +118 486,44 +9 514,49 +2 845,54 -125 414,18 -1 786,56 -3 646,47 +130 846,47 -130 847,21 0,0006 

1) eksploatacja wg stanu na 2007 rok 
2) eksploatacja wg zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć, w tym ujęcia obecnie nieużytkowane  
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5.2. Układ zwierciadła wód podziemnych 

Do zobrazowania obliczonego na modelu układu zwierciadła wód podziemnych 

czwartorzędowego i paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego wykorzystano metodę 

najmniejszej krzywizny (Smith, Wessel, 1990). Mapa otrzymana tą metodą charakteryzuje się bardziej 

wygładzonym przebiegiem izolinii niż uzyskana innymi algorytmami interpolacji. Efekty interpolacji 

hydroizohips przedstawiono na rysunkach 5.4 i 5.5. 
 

 
Rys. 5.4. Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego zlewni Raby i otoczenia 
(warstwa 1) odtworzonego na modelu stanu quasi-naturalnego 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – hydroizohipsy czwartorzędowego 
poziomu wodonośnego w cięciu co 10 m n.p.m., 4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6 – bloki nieaktywne 
w warstwie 1 (brak utworów czwartorzędowych) 
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Rys. 5.5. Mapa hydroizohips paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego zlewni Raby i otoczenia 
(warstwa 2) odtworzonego na modelu stanu quasi-naturalnego 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – hydroizohipsy paleogeńsko-kredowego 
poziomu wodonośnego w cięciu co 25 m n.p.m., 4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki 
 
 
 

Układ zwierciadła wód podziemnych w zlewni Raby generalnie odzwierciedla silnie 

urozmaiconą rzeźbę powierzchni terenu. Widoczny jest stopniowy wzrost wysokości położenia 

zwierciadła wód podziemnych, od około 180 m n.p.m. u ujścia Raby do Wisły, aż do około 1300 m 

n.p.m. w szczytowych partiach Gorców, w rejonie południowej granicy zlewni. W północnej części 

zlewni występuje stosunkowo płaski obszar równinny z niewielkimi gradientami hydraulicznymi wód 
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podziemnych. Ku południowi, wraz ze wzrostem deniwelacji terenu w rejonie podgórskim i górskim, 

radykalnie wzrastają także gradienty hydrauliczne. 

Taki typ rzeźby terenu oraz gęsta sieć rzeczna decydują o krążeniu wód podziemnych 

i kierunkach przepływu. Główną bazę drenażową dla omawianego obszaru stanowi rzeka Raba 

z głównymi dopływami (m. in. Mszanką, Porębianką). W obszarze badań występuje krążenie 

o charakterze lokalnym, uwarunkowane przepływem wód z rejonów wododziałowych w szczytowych 

partiach wzniesień i gór do lokalnych baz drenażu w postaci strumieni górskich i mniejszych rzek oraz 

lokalnie do Zbiornika Dobczyckiego. Z tego względu, w środkowej i południowej części zlewni 

kierunki przepływu wód podziemnych są silnie zmienne. 

 
 
 

5.3. Wpływ pracy ujęć na układ pola hydrodynamicznego 

Eksploatacja wód podziemnych, nawet w systemach wielowarstwowych, ma bezpośredni lub 

pośredni wpływ na wielkość przepływów wód w ciekach powierzchniowych, czyli odbywa się 

kosztem wielkości zasobów dostępnych tych wód. Eksploatacja ta przejawia się zmniejszonym 

drenażem wód podziemnych przez cieki powierzchniowe i/lub zwiększonym zasilaniem warstw 

wodonośnych z cieków powierzchniowych (Paczyński, 1993; Szczepański, red., 2004).  

Dobre kontakty wód powierzchniowych z podziemnymi w dolinach rzek w obrębie masywu 

karpackiego i w zapadlisku podkarpackim umożliwiają budowę ujęć brzegowych i ujęć 

podkorytowych, a więc wspólne wykorzystywanie do celów wodociągowych wód podziemnych 

i powierzchniowych (Kleczkowski, red., 1991). Zlewnia Raby charakteryzuje się właśnie takimi 

warunkami. 

Konieczność oceny stopnia oddziaływania eksploatacji wód podziemnych na cieki 

powierzchniowe i uwzględnienie tego oddziaływania w bilansowaniu wodno-gospodarczym zlewni 

wynika z RDW (2000), DWP (2006) i PW (2005). 

Związek wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, wynikający z procesów krążenia 

wody w przyrodzie, jest utrwalony w świadomości hydrogeologów, natomiast jest często pomijany 

w gospodarowaniu zasobami wodami w zlewniach. Podstawowym ilościowym kryterium zależności 

wód powierzchniowych od podziemnych jest przepływ nienaruszalny (Stochliński, 2000; Witczak, 

Żurek, 2008).  

Uzyskane na modelu wielkości drenażu wód podziemnych przez rzeki i zasilania warstw 

wodonośnych z cieków powierzchniowych we fragmentach poszczególnych JCWPd zawarto w tabeli 

5.3, natomiast w SJCW – w tabeli 5.5. Na podstawie tych danych można ocenić wpływ poboru wód 

podziemnych na przepływy wody w ciekach powierzchniowych w granicach poszczególnych JCWPd 

i SJCW. Metodykę postępowania omawiają m.in. Witczak i in. (1996), Szczepańska i in. (2007) 

i Szklarczyk (2008).  
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Stopień oddziaływania eksploatacji ujęć wód podziemnych na układ pola hydrodynamicznego 

czwartorzędowego, neogeńskiego i paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego oceniono na 

modelu dla wybranych wariantów obliczeniowych. Wykonano symulacje dla wielkości eksploatacji 

ujęć wg poboru rzeczywistego w 2007 r. dla stanu z wielolecia średniego (rys. 5.6) i dla stanu 

z wielolecia suchego (rys. 5.7) oraz dla wielkości eksploatacji ujęć wg zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych dla stanu z wielolecia średniego (rys. 5.8) i dla stanu z wielolecia suchego (rys. 5.9). 

Badania symulacyjne prowadzone na modelu umożliwiły obliczenie wielkości obniżenia zwierciadła 

wód podziemnych wywołanego działaniem ujęć. Wielkość depresji określono w stosunku do 

wysokości zwierciadła wody w naturalnych warunkach przepływu strumienia filtracyjnego, 

niezaburzonych pracą ujęć wód podziemnych. 

Największe zmiany w układzie pola hydrodynamicznego można zaobserwować w północnej 

części zlewni Raby, w obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz poza granicą zlewni 

hydrograficznej. W rejonie ujęć w Kłaju, Szarowie i Cichawie dla poboru wód podziemnych 

w wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, depresje wynoszą nawet około 25 metrów. 

Obecnie część ujęć w tym obszarze jest nieczynna, a rzeczywista eksploatacja pozostałych ujęć jest 

dużo mniejsza od zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Niemniej jednak wielkości depresji 

otrzymane na modelu, przy założeniu poboru wód podziemnych na poziomie zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych (rys. 5.8, 5.9), potwierdzają brak zintegrowanego podejścia przy zatwierdzaniu 

wielkości zasobów wód podziemnych. Z punktu widzenia racjonalizacji gospodarki zasobami 

wodnymi niezbędne jest uwzględnienie powiązania i współoddziaływania wód podziemnych 

z   powierzchniowymi. W północnym obszarze zlewni Raby konieczne są zmiany decyzji 

administracyjnych dotyczących wysokości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć, poprzez 

ograniczenie tej wielkości.  

 

 

 

 

 



   

  
Rys. 5.6. Mapa depresji wywołanej rzeczywistym poborem wód podziemnych w 2007 r. dla stanu z wielolecia średniego (1961-2000): a) w czwartorzędowym 
poziomie wodonośnym; b) w paleogeńsko-kredowym i neogeńskim poziomie wodonośnym  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 6 – depresja w stosunku do stanu 
z wielolecia 1961-2000, bez poboru wód podziemnych [m], 7 – ujęcia wód podziemnych, 8a – bloki nieaktywne zadeklarowane na modelu (brak utworów czwartorzędowych), 8b – 
ujęcia wód podziemnych w warstwie nr 3, 9b – granice JCWPd 



   

  
Rys. 5.7. Mapa depresji wywołanej rzeczywistym poborem wód podziemnych w 2007 r. dla stanu z wielolecia suchego (1981-1995): a) w czwartorzędowym 
poziomie wodonośnym; b) w paleogeńsko-kredowym i neogeńskim poziomie wodonośnym  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 6 – depresja w stosunku do stanu 
z wielolecia 1981-1995, bez poboru wód podziemnych [m], 7 – ujęcia wód podziemnych, 8a – bloki nieaktywne zadeklarowane na modelu (brak utworów czwartorzędowych), 8b – 
ujęcia wód podziemnych w warstwie nr 3, 9b – granice JCWPd 



   

  
Rys. 5.8. Mapa depresji wywołanej poborem wód podziemnych w wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla stanu z wielolecia średniego (1961-
2000): a) w czwartorzędowym poziomie wodonośnym; b) w paleogeńsko-kredowym i neogeńskim poziomie wodonośnym  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 6 – depresja w stosunku do stanu 
z wielolecia 1961-2000, bez poboru wód podziemnych [m], 7 – ujęcia wód podziemnych, 8a – bloki nieaktywne zadeklarowane na modelu (brak utworów czwartorzędowych), 8b – 
ujęcia wód podziemnych w warstwie nr 3, 9b – granice JCWPd 



   

  
Rys. 5.9. Mapa depresji wywołanej poborem wód podziemnych w wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla stanu z wielolecia suchego (1981-1995): 
a) w czwartorzędowym poziomie wodonośnym; b) w paleogeńsko-kredowym i neogeńskim poziomie wodonośnym  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 6 – depresja w stosunku do stanu 
z wielolecia 1981-1995, bez poboru wód podziemnych [m], 7 – ujęcia wód podziemnych, 8a – bloki nieaktywne zadeklarowane na modelu (brak utworów czwartorzędowych), 8b – 
ujęcia wód podziemnych w warstwie nr 3, 9b – granice JCWPd 
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6. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH  

W ZLEWNI RABY 

6.1. Ocena stanu ilościowego wód podziemnych 

6.1.1. Metodyka oceny stanu ilościowego 

Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w wydzielonych częściach polega na porównaniu 

wielkości jej zasobów dyspozycyjnych ze średnioroczną wielkością poboru wód z wielolecia. W celu 

oceny zasobów dostępnych (dyspozycyjnych) wód podziemnych (Qd) zastosowano metodę polegającą 

na określeniu różnicy między zasilaniem wód podziemnych, czyli zasobami odnawialnymi (Qo) 

wyrażonymi jako odpływ podziemny do rzeki drenującej zlewnię, a jej przepływem nienaruszalnym 

(Qnn), czyli bazowym odpływem podziemnym. Kryteria dobrego stanu ilościowego wód 

podziemnych podaje RDW (2000). Brak jest nadal jednoznacznych rozstrzygnięć naukowych 

w zakresie definicji i metodyki ustalania przepływów nienaruszalnych rzek. 

Złożoność zagadnień związanych ze zdefiniowaniem przepływu nienaruszalnego została już 

poruszona w pracach Kostrzewy (1977, 1980). Uznała ona, że uzasadnieniem dla pozostawienia 

w korytach rzek pewnych ilości wody określonych jako Qnn powinny być cele wynikające 

z przesłanek ochrony środowiska przyrodniczego i potrzeb społecznych, zależnych od funkcji wód 

powierzchniowych. Sformułowała podstawowe kryteria ustalania wielkości przepływu 

nienaruszalnego: hydrobiologiczne, wędkarsko-rybackie, ochrony przyrody, zachowania piękna 

krajobrazu terenów przybrzeżnych, turystyki wodnej (Kostrzewa, 1980; Gręplowska, Stochliński, 

2004). Przepływem nienaruszalnym (Qnn) był najwyższy z przepływów określony wg powyższych 

kryteriów. Szpindor i Piotrowski (1986) uznali kryterium hydrobiologiczne za najważniejsze.  

W RDW (2000), która wywołała zmianę podejścia do problemu przepływu nienaruszalnego, 

pojęcie to nie występuje bezpośrednio, a tylko ukryte jest w pojęciu dostępnych zasobów wód 

podziemnych. Są one określane jako średnia z wielolecia wartość przepływu, wymaganego do 

osiągnięcia określonych celów jakości ekologicznej wód powierzchniowych związanych z wodami 

podziemnymi, aby uniknąć znacznego pogorszenia stanu ekologicznego tych wód oraz znacznych 

szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych. 

W PW (2005) pojawia się termin: przepływ nienaruszalny, brak jest jednak jego definicji. 

Obowiązujący, prawnie zdefiniowany termin przepływu nienaruszalnego pojawił się w RMŚ (2004). 

Został określony jako przepływ umowny, w danym przekroju cieku i dla danego okresu roku, 

właściwy dla założonego ekologicznego stanu cieku, którego wielkość i jakość, ze względu na 

zachowanie tego stanu, nie mogą być, a ze względu na instytucję powszechnego korzystania z wód, 

nie powinny być, z wyjątkiem okresów zagrożeń nadzwyczajnych, obniżane przez działalność 

człowieka. Dla części przepływu nienaruszalnego związanego z koniecznością zachowania 

założonego ekologicznego stanu cieku przyjęto nazwę przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny lub 
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przepływ hydrobiologiczny (RMŚ, 2004; RZGW, 2005). Przytoczona definicja przepływu 

nienaruszalnego wskazuje na jego zmienność wzdłuż biegu cieku oraz w ciągu roku, co wynika 

z ichtiologicznej regionalizacji cieków oraz z sezonowości życia ichtiofauny. Użycie określenia 

„umowny przepływ” wskazuje na trudności prawidłowego oszacowania wielkości i jakości przepływu 

nienaruszalnego. Pojęcie umowności podkreśla także sformułowanie „złożony stan ekologiczny” 

(Gręplowska, Stochliński, 2004). 

W ramach projektu PBZ-KBN 061/T07/2001 pt. „Metodyczne podstawy narodowego planu 

zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce” (Nachlik, red., 2004, 2006) zaproponowano 

następującą definicję: przepływ nienaruszalny w danym przekroju cieku i dla danego okresu w roku 

jest to ustanowiony, właściwy dla założonego stanu/potencjału ekologicznego cieku, przepływ, 

którego wielkość nie może być obniżana przez działalność człowieka. 

W niniejszym opracowaniu przepływ nienaruszalny rzek (Qnn) określono metodą hydrologiczną 

jako medianę, czyli wartość środkową z niskich przepływów w wieloleciu (Sw NQr), określonych na 

podstawie najniższych przepływów rocznych (NQr) (Jokiel, 1994; Chełmicki, 2003). Natomiast 

odpływ podziemny ze zlewni (Qo) wyznaczono, jako medianę ze średnich niskich przepływów 

rocznych w wieloleciu (Sw SNQm), obliczonych na podstawie minimalnych przepływów 

miesięcznych (SNQm) (rys. 6.1). Przyjęcie do oceny wartości środkowej odczytanej z wykresu 

prawdopodobieństwa powoduje, że zarówno zasoby odnawialne (Qo), jak i dyspozycyjne wód 

podziemnych (Qd), określone zostają z prawdopodobieństwem wystąpienia wynoszącym 50%. 
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Rys. 6.1. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju 
wodowskazowego Mszana Dolna na Rabie 
Objaśnienia: Qd – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, Qo – zasoby odnawialne wyrażone jako odpływ 
podziemny do rzeki, Qnn – przepływ nienaruszalny rzeki (bazowy odpływ podziemny), NQr – najniższe 
przepływy roczne, Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych, Sw SNQm – wartość 
środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych 
dla roku hydrologicznego (SNQm) 
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Pojawia się tu jednak problem polegający na tym, że niezależnie od tego czy ocena dotyczy 

hydrograficznych zlewi rzek czy SJCW, ich granice i powierzchnie są różne od granic i powierzchni 

zlewni, do których odnoszą się pomiary w przekrojach wodowskazowych, czyli zlewni zamkniętych 

bezpośrednio na wodowskazach. Wynika to stąd, że przekroje wodowskazowe zazwyczaj nie są 

zlokalizowane dokładnie w ujściach rzek. Różnice w tych powierzchniach wynoszą w zlewni Raby od 

ułamka procenta do kilku procent, w zależności od tego, której SJCW dotyczą. Z tego względu 

przekładając na obszar SJCW wynik określenia Qnn oraz Qo należy dokonać odpowiedniej korekty. 

Korekta dokonywana jest poprzez określenie wzajemnych proporcji pomiędzy powierzchnią SJCW, 

powierzchnią jednej lub kilku zlewni hydrograficznych stanowiących SJCW, a powierzchnią 

odpowiedniej zlewni zamkniętej na wodowskazie, który jest podstawą obliczeń zasobów wód 

podziemnych danej SJCW. Trudniejsze jest wiarygodne obliczenie Qnn oraz Qo w obszarach JCWPd, 

których granice są poprowadzone niezależnie od przebiegu granic zlewni hydrograficznych. 

 
 
 

6.1.2. Stan ilościowy wód podziemnych w wydzielonych JCWPd 

Obliczenia wielkości zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wód podziemnych oraz 

przepływu nienaruszalnego rzek wykonano w oparciu o wyniki symulacji na modelu numerycznym 

zlewni Raby, dla stanu quasi-naturalnego z wielolecia 1961-2000.  

Wielkość zasobów odnawialnych wód podziemnych dla wydzielonych JCWPd obliczono 

dwiema metodami. W pierwszej metodzie, zasoby odnawialne oceniono na podstawie wielkości 

zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych (tab. 6.1). W drugiej metodzie wielkość zasobów 

odnawialnych oceniono na podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków 

powierzchniowych (tab. 6.2) według propozycji Szklarczyka (2008), czyli jako różnicę między 

drenażem wód podziemnych przez cieki powierzchniowe a infiltracją wód z cieków 

powierzchniowych do warstwy wodonośnej (tab. 5.3). 

Wartość przepływu nienaruszalnego obliczono z procentowego udziału przepływu 

nienaruszalnego w zasobach odnawialnych, na podstawie danych IMGW (tab. 2.2). Średnia wartość 

przepływu nienaruszalnego dla całej zlewni Raby stanowi 49,7% zasobów odnawialnych. 

 

Tab. 6.1. Zestawienie wielkości zasobów odnawialnych wód podziemnych obliczonych na podstawie 
wielkości zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych, zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
oraz przepływu nienaruszalnego rzek dla JCWPd wydzielonych w zlewni Raby   

Numer 
JCWPd 

Powierzchnia 
JCWPd 
[km2] 1) 

Zasoby 
odnawialne 

[m3/d] 

Przepływ 
nienaruszalny 

[m3/d] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[m3/d] 

Moduł 
zasobów 

odnawialnych 
[l/s · km2] 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych 

[l/s · km2] 

139 208,14 54 054,50 26 865,09 27 189,41 3,01 1,51 
153 1 056,95 352 999,19 175 440,60 177 558,59 3,87 1,94 
154 271,11 134 273,97 66 734,16 67 539,81 5,73 2,88 

Cała zlewnia 
Raby 1 536,2 541 327,66 269 039,85 272 287,81 4,08 2,05 

  1) obliczenia własne 
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Tab. 6.2. Zestawienie wielkości zasobów odnawialnych wód podziemnych obliczonych na podstawie 
wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków powierzchniowych, zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych oraz przepływu nienaruszalnego rzek dla JCWPd wydzielonych 
w zlewni Raby   

Numer 
JCWPd 

Powierzchnia 
JCWPd 
[km2] 1) 

Zasoby 
odnawialne 

[m3/d] 

Przepływ 
nienaruszalny 

[m3/d] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[m3/d] 

Moduł 
zasobów 

odnawialnych 
[l/s · km2] 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych 

[l/s · km2] 

139 208,14 60 840,18 30 237,57 30 602,61 3,38 1,70 
153 1 056,95 349 790,54 173 845,90 175 944,64 3,83 1,93 
154 271,11 135 974,35 67 579,25 68 395,10 5,80 2,92 

Cała zlewnia 
Raby 1 536,2 546 605,07 271 662,72 274 942,35 4,12 2,07 

  1) obliczenia własne 
 
Zasoby odnawialne dla całej zlewni Raby, obliczone na podstawie wielkości zasilania 

z infiltracji opadów atmosferycznych wynoszą 541 327,66 m3/d. Zasoby odnawialne obliczone na 

podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków powierzchniowych wynoszą 

546 605,07 m3/d. Zatem różnica wielkości ocenionych zasobów odnawialnych wynosi niespełna 1%.  

Zasoby dyspozycyjne dla całej zlewni Raby, obliczone na podstawie wielkości zasilania 

z infiltracji opadów atmosferycznych wynoszą 272 287,81 m3/d. Zasoby dyspozycyjne obliczone na 

podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków powierzchniowych wynoszą 

274 942,35 [m3/d]. Różnica wielkości ocenionych zasobów dyspozycyjnych wynosi analogicznie 

niespełna 1%.  

Najwyższe wartości modułów zasobów dyspozycyjnych występują w JCWPd 154 położonej 

w południowej części zlewni Raby. Najniższe wartości – w JCWPd 139 zlokalizowanej w północnej 

części obszaru badań. Różnice pomiędzy obliczonymi dwiema metodami wielkościami modułów 

zasobów dyspozycyjnych w JCWPd 153 i JCWPd 154 są niewielkie i wynoszą ok. 1%. Większą 

różnicę procentową obserwuje się w JCWPd 139, gdzie moduł zasobów dyspozycyjnych określony na 

podstawie wielkości zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych jest o ok. 12% niższy od modułu 

obliczonego na podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków 

powierzchniowych. 

Stan ilościowy wód podziemnych w trzech wydzielonych JCWPd przedstawiono graficznie na 

rysunku 6.2. W JCWPd 153 i 154 pobór wód podziemnych stanowi ok. 2-8% zasobów 

dyspozycyjnych wód. Natomiast w JCWPd 139 pobór wód jest dużo wyższy i wynosi ok. 45%, a dla 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych prawie 80% zasobów dyspozycyjnych tej części wód 

podziemnych. Zatem stan ilościowy we wszystkich fragmentach JCWPd wydzielonych w zlewni Raby 

oceniono jako dobry. Zgodnie z RDW (2000) części wód podziemnych, charakteryzujące się obecnie 

dobrym stanem, ale podlegające takim oddziaływaniom, które mogą do 2015 r. spowodować jego 

pogorszenie, należy uznać za zagrożone. Ze względu na dość dużą skalę problemu nie rejestrowanego 

poboru wód podziemnych w zlewni Raby (Misztal, Sapek, 1997), stan ilościowy wód podziemnych 

w JCWPd 139 należy uznać za zagrożony. 



 90

 

Rys. 6.2. Relacje pomiędzy wielkością zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych a poborem wód 
podziemnych w JCWPd w zlewni Raby: A – JCWPd 154 (Raba przekrój Kasinka Mała), B – JCWPd 
153, C – JCWPd 139 (Raba przekrój Proszówki) 
Objaśnienia: 1 – zasoby odnawialne, 2 – zasoby dyspozycyjne, 3 – przepływ nienaruszalny, 4 – pobór wód 
podziemnych - stan na 2007 r., 5 – pobór wód podziemnych - zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 

 
 
 

6.1.3. Stan ilościowy wód podziemnych w wydzielonych SJCW 

Zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych oraz wielkości przepływu 

nienaruszalnego rzek dla wydzielonych w zlewni Raby SJCW obliczono według tych samych zasad co 

dla JCWPd. W tabeli 6.3 zasoby odnawialne oceniono na podstawie wielkości zasilania z infiltracji 

opadów atmosferycznych, w tabeli 6.4 – na podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego 

drenażu do cieków powierzchniowych.  
 
 
 
Tab. 6.3. Zestawienie wielkości zasobów odnawialnych wód podziemnych obliczonych na podstawie 
wielkości zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych, zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
oraz przepływu nienaruszalnego rzek dla SJCW wydzielonych w zlewni Raby   

Kod SJCW 
Powierzchnia 

SJCW  
 [km2] 1) 

Zasoby 
odnawialne 

[m3/d] 

Przepływ 
nienaruszalny 

[m3/d] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[m3/d] 

Moduł 
zasobów 

odnawialnych 
[l/s · km2] 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych 

[l/s · km2] 

GW0208 114,0 52 144,34 25 915,74 26 228,60 5,29 2,66 
GW0209 398,07 157 947,67 78 499,99 79 447,68 4,59 2,31 

GW0210 174,02 90 031,21 44 745,51 45 285,70 5,99 3,01 
GW0211 79,17 21 470,19 10 670,68 10 799,51 3,14 1,58 

GW0212 400,47 112 739,80 56 031,68 56 708,12 3,26 1,64 
GW0213 370,46 106 994,45 53 176,24 53 818,21 3,34 1,68 

Cała zlewnia 
Raby 1 536,19 541 327,66 269 039,85 272 287,81 4,08 2,05 

1) powierzchnia SJCW na podstawie Opracowania… (2007) 
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Tab. 6.4. Zestawienie wielkości zasobów odnawialnych wód podziemnych obliczonych na podstawie 
wielkości ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków powierzchniowych, zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych oraz przepływu nienaruszalnego rzek dla SJCW wydzielonych 
w zlewni Raby   

Kod SJCW 
Powierzchnia 

SJCW  
 [km2] 1) 

Zasoby 
odnawialne 

[m3/d] 

Przepływ 
nienaruszalny 

[m3/d] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[m3/d] 

Moduł 
zasobów 

odnawialnych 
[l/s · km2] 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych 

[l/s · km2] 

GW0208 114,0 51 018,13 25 356,01 25 662,12 5,18 2,61 
GW0209 398,07 161 549,99 80 290,35 81 259,64 4,70 2,36 
GW0210 174,02 87 681,16 43 577,54 44 103,62 5,83 2,93 

GW0211 79,17 13 164,98 6 542,00 6 621,98 1,92 0,97 
GW0212 400,47 121 299,85 60 286,03 61 013,82 3,51 1,76 

GW0213 370,46 111 890,96 55 609,81 56 281,15 3,50 1,76 
Cała zlewnia 

Raby 1 536,19 546 605,07 271 662,72 274 942,35 4,12 2,07 

1) powierzchnia SJCW na podstawie Opracowania… (2007) 
 
 

Najwyższe wartości modułów zasobów dyspozycyjnych występują w GW0210, położonej 

w południowo-wschodniej części zlewni Raby. Najniższe wartości – w GW0211 obejmującej Zbiornik 

Dobczycki. Moduł zasobów dyspozycyjnych określony na podstawie wielkości zasilania z infiltracji 

opadów atmosferycznych jest tu o ok. 60% wyższy od modułu obliczonego na podstawie wielkości 

ubytku na skutek naturalnego drenażu do cieków powierzchniowych. Powodem tak dużej różnicy 

w ocenie modułu zasobów dyspozycyjnych jest znaczna wielkość odpływu bocznego – poza granice 

GW0211 oraz duże zasilanie przez rzeki (tab. 5.5). Dla pozostałych SJCW różnice nie są aż tak duże 

i wynoszą od 2% w GW0208 i GW0209 do 7% w GW0212 (niższą wartość uzyskano z obliczeń na 

podstawie wielkości zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych). Dla właściwej oceny zasobów 

odnawialnych konieczna wydaje się ocena na podstawie wielkości ubytku na skutek naturalnego 

drenażu do cieków powierzchniowych (tab. 6.4). 

Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w wariancie podziału zlewni na sześć SJCW 

wskazuje, że w każdej ze SJCW jest on dobry (rys. 6.3). Pobór wody jest mniejszy od ocenionych 

zasobów dostępnych i generalnie zawiera się w granicach 2-12% tych zasobów, jedynie dla GW0212 

pobór wód podziemnych stanowi ok. 30% zasobów dyspozycyjnych. 
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Rys. 6.3. Relacje pomiędzy wielkością zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych a poborem wód 
podziemnych w SJCW w zlewni Raby: A – GW0208 (Raba przekrój Rabka 2), B – GW0209 (Raba 
przekrój Stróża), C – GW0210 (Mszanka przekrój Mszana Dolna), D – GW0211 (Raba przekrój 
Dobczyce), E – GW0212 (Raba przekrój Proszówki), F – GW0213 (Stradomka przekrój Stradomka)  
Objaśnienia: 1 – zasoby odnawialne, 2 – zasoby dyspozycyjne, 3 – przepływ nienaruszalny, 4 – pobór wód 
podziemnych - stan na 2007 r., 5 – pobór wód podziemnych - zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
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6.2. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych 

6.2.1. Monitoring wód podziemnych 

Sieć monitoringowa wód podziemnych zlewni Raby obejmuje 38 punktów, są nimi: 16 źródeł, 

18 studni wierconych i 4 studnie kopane (rys. 6.4, tab. 6.5). Ujmują wody poziomów: 

czwartorzędowego (Q), neogeńskiego (Ng) i paleogeńsko-kredowego (Pg-Cr). 

 
 

 
Rys. 6.4. Sieć monitoringowa wód podziemnych w zlewni Raby na tle JCWPd i SJCW  
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringowe wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła, 
4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6 – wybrane miasta, 7 – granice JCWPd, 8 – granice SJCW, 9 – granica 
nasunięcia fliszu karpackiego 
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Tab. 6.5. Struktura sieci monitoringowej wód podziemnych zlewni Raby 

L.p. Poziom 
wodonośny 

Liczba 
punktów Numery punktów (lokalizacja na rys. 6.4) 

Zapadlisko przedkarpackie 
1. Q  5 S1, S2, S4, S5, S7 
2. Ng  1 S3 

Masyw karpacki 
3. Q  10 S6, S8, S10, S11, S13, S15, S16, S18, S19, S20 

4. Pg-Cr (flisz)  22 S9, S12, S14, S17, S21, S22, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 
Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16 

      Razem           38 
 

 

Sieć monitoringową opróbowano jednokrotnie w okresie X-XII 2007, zgodnie z metodyką 

stosowaną w monitoringu wód podziemnych (Witczak, Adamczyk, 1994, 1995). Bezpośrednio 

w terenie oznaczono 7 wskaźników nietrwałych: pH, Eh, tlen rozpuszczony, przewodnictwo 

elektrolityczne właściwe, barwę, mętność i temperaturę. Pozostałe wskaźniki jakości wód (tab. 6.7) 

oznaczono w laboratorium chemicznym Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii 

Górniczo-Hutniczej (certyfikat akredytacji nr AB 1050) oraz w laboratorium Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (certyfikat akredytacji nr AB 176). 

Zgodnie z wytycznymi RWD (2000) i DWP (2006), dla oceny stanu chemicznego i dla 

oszacowania trendów zmian jakości wód podziemnych wymogiem koniecznym jest aby sieć 

monitoringowa była reprezentatywna. Wskaźnik reprezentatywności Ru (Representativity Index) 

(Grath i in., 2001) sieci monitoringu wód podziemnych w zlewni Raby wyznaczono programem 

GWstat (www.wfdgw.net). Wartość współczynnika Ru wynosi 83,6%, co oznacza, że sieć jest 

reprezentatywna do oceny stanu chemicznego wód. Wartości wskaźników reprezentatywności sieci 

monitoringowej wyznaczone dla fragmentów JCWPd wydzielonych w zlewni Raby zestawiono 

w tabeli 6.6.  

 
 
 

Tab. 6.6. Wartości wskaźników reprezentatywności sieci monitoringowej w JCWPd w zlewni Raby 

L.p. JCWPd Wskaźnik reprezentatywności 
sieci Ru [%] 

1. 139 69,4 
2. 153 84,3 
3. 154 76,4 
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6.2.2. Kontrola jakości analiz chemicznych 

Kontrolę jakości analiz chemicznych próbek wód podziemnych pobranych w zlewni Raby, 

przeprowadzono w oparciu o błędy względne obliczone na podstawie bilansu jonowego i porównanie 

ich z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami błędów (Macioszczyk, Dobrzyński, 2002; 

Szczepańska, Kmiecik, 1998). Błąd względny analizy powinien zawierać się w granicach między 5 

a 10% (Witczak i in., 2006).  

Wielkości błędów względnych, obliczone dla 38 analiz, zawierają się w zakresie 0,05 – 10,62%. 

W przypadku jednej analizy chemicznej błąd przekracza 10%, wynosząc 10,62%. Z uwagi na 

niewielkie przekroczenie wielkości błędu, zdecydowano się na uwzględnienie tej analizy przy ocenie 

stanu chemicznego. Średnia wielkość względnych błędów analiz wynosi 3,44%, zaś mediana 2,43%. 

Histogram rozkładu błędów względnych analiz chemicznych próbek wód podziemnych przedstawia 

rysunek 6.5. 
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Rys. 6.5. Histogram rozkładu błędów względnych analiz chemicznych próbek wód podziemnych 
w zlewni Raby 
 
 
 

6.2.3. Tło hydrogeochemiczne 

Tło hydrogeochemiczne oznacza zakres stężeń badanych substancji, charakterystycznych dla 

badanego środowiska, ograniczony dolną i górną granicą wartości stężeń, poza którymi występują 

wartości anomalne (Dowgiałło i in., red., 2002). Precyzyjne wyznaczenie tła hydrogeochemicznego 

potrzebne jest w celu rozróżnienia zmian jakości wód o charakterze antropogenicznym od naturalnej 

zmienności hydrogeochemicznej (Szczepańska, Kmiecik, 2005). Stosowanych jest wiele sposobów 

wyznaczania tła (Macioszczyk, 1990; Macioszczyk, Dobrzyński, 2002; Kania, 2002; Kmiecik, 

Postawa, 2002, 2003; Kunkel i in., 2006; Sara, Gibbson, 1991).  

Aktualny stan tła hydrogeochemicznego wód podziemnych w zlewni Raby wyznaczono 

w oparciu o wyniki przeprowadzonego w okresie X-XII 2007 monitoringu wód podziemnych. 

Współczesne tło hydrogeochemiczne wyznaczono metodą obliczeniową dla 48 wskaźników 
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fizykochemicznych (tab. 6.7). Dodatkowo dla wybranych 22 składników chemicznych wody zakres tła 

hydrogeochemicznego wyznaczono metodą graficzną, w oparciu o wykresy prawdopodobieństwa (rys. 

6.6). Jako granice tła hydrogeochemicznego przyjęto wartości stężeń badanych wskaźników, 

odpowiadające różnicy jednego odchylenia standardowego ( x  ± б) od oszacowanej wartości 

środkowej parametru, czyli mediany ( x ). Wówczas 68% populacji mieści się w zakresie tła.  
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Rys. 6.6. Tło hydrogeochemiczne: a) makroskładników i składników drugorzędnych; b) 
mikroskładników oznaczonych w próbkach wód podziemnych 
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6.2.4. Metodyka oceny stanu chemicznego 

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadzono zgodnie z zasadami podanymi 

w RDW (2000), DWP (2006) oraz w RMŚ (2008). RDW (2000) i DWP (2006) wyróżniają dwa stany 

chemiczne wód podziemnych: dobry i słaby. RMŚ (2008) zawiera dodatkowy podział stanów dobrego 

i słabego na klasy. Stan dobry obejmuje klasy I, II i III, zaś stan słaby – klasy IV i V. Ocenę stanu 

chemicznego wód podziemnych przeprowadza się dla wód podziemnych występujących w jednolitych 

częściach wód podziemnych, w odniesieniu do: punktu pomiarowego oraz JCWPd. Ocenę stanu 

chemicznego wód podziemnych w punkcie pomiarowym przeprowadza się ustalając klasę jakości wód 

podziemnych, przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych z wartościami 

granicznymi elementów fizykochemicznych określonymi w załączniku do RMŚ (2008). Oceny stanu 

chemicznego wód podziemnych w JCWPd dokonuje się przez porównanie wartości średnich 

arytmetycznych stężeń badanych elementów fizykochemicznych z punktów pomiarowych, które są 

reprezentatywne dla JCWPd, z wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych określonymi 

w załączniku do RMŚ (2008). Jeżeli wartości średnich arytmetycznych stężeń badanych elementów 

fizykochemicznych nie przekraczają wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego, stan 

chemiczny wód podziemnych w JCWPd uznaje się za dobry. Metodykę oceny stanu chemicznego wód 

podziemnych przedstawiają m. in. Szczepańska, Kmiecik (2005), Kmiecik i in. (2006), Stach i in. 

(2007).  

 
 
 

6.2.5. Analiza wskaźników fizykochemicznych 

6.2.5.1. Opisowa analiza statystyczna 

Podstawowe statystyki opisowe analizowanych wskaźników fizykochemicznych w próbkach 

wód podziemnych pobranych w zlewni Raby, wartości tła hydrogeochemicznego oraz wartości 

graniczne dla stanu dobrego wg RMŚ (2008) zestawiono w tabeli 6.7. 

Wyniki poniżej granicy oznaczalności, zgodnie z zasadą przyjętą przez Edmundsa i in. (2003, 

2007), zastąpiono połową wartości granicy oznaczalności deklarowanej przez laboratorium (<DL = 

0,5DL). 

Największe i najliczniejsze przekroczenia wartości granicznych z RMŚ (2008) zaobserwowano 

w przypadku jonu amonowego (NH4), manganu (Mn) i żelaza (Fe). Wskaźniki te decydują o słabym 

stanie chemicznym wód podziemnych. Obserwowane są również pojedyncze przekroczenia wartości 

granicznych dla boru (B), niklu (Ni) i wodorowęglanów (HCO3).  

 
 



   

Tab. 6.7. Podstawowe statystyki opisowe dla analizowanych wskaźników fizykochemicznych wód podziemnych w zlewni Raby 
Percentyle Wskaźnik N 1) Średnia 

arytmetyczna Mediana Odchylenie 
standardowe Min Max Rozstęp WG 2) 

16% 84% 

Elementy ogólne: 
Odczyn pH 38 7,12 7,13 0,69 5,75 9,48 3,73 6,5-9,5 6,54 7,76 
OWO [mgC/l] 38 1,714 1,33 1,642 0,5 6,52 6,02 10 0,5 2,116 
PEW [μS/cm] 38 495,66 463 246,08 92 998 906 2.500 241 754 
Temperatura [0C] 38 8,84 9,20 1,78 4,0 11,5 7,5 16 7,4 10,4 
Tlen rozpuszczony [mg/l] 38 4,08 3,61 3,0 0,42 12 11,58 <0,5 0,64 7,03 
Barwa [mg Pt/l] 38 40,79 13,5 69,92 9,4 398 388,6 - 9,4 57 
Mętność [mg SiO2/l] 38 13,12 4,6 19,99 0 100 100 - 1,1 25 

Elementy nieorganiczne: 
Amonowy jon [NH4/l] 38 0,357 0,103 0,593 0,025 2,541 2,516 1,5 0,0635 0,607 
Antymon [mg Sb/l] 38 0,0000354 0,000026 0,0000349 0,000008 0,00016 0,000152 0,005 0,000013 0,000039 
Arsen [mg As/l] 38 0,000368 0,000283 0,000337 0,000143 0,001878 0,001735 0,02 0,000171 0,00051 
Azotany [mg NO3/l] 38 5,996 3,000 8,264 0,25 31 30,75 50 0,5 12,79 
Azotyny [mg NO2/l] 38 0,0226 0,01 0,0255 0,01 0,15 0,14 0,5 0,01 0,03 
Bar [mg Ba/l] 38 0,138 0,111 0,124 0,012 0,655 0,643 0,7 0,068 0,172 
Beryl [mg Be/l] 38 0,000020 0,000020 0,000010 0,00000 0,000046 0,000046 0,1 0,000007 0,000026 
Bor [mg B/l] 38 0,1127 0,03577 0,2837 0,00672 1,5207 1,5139 1 0,01400 0,0709 
Chlorki [mg Cl/l] 38 16,097 9,9 19,956 3 97,6 94,6 250 4,98 21,80 
Chrom [mg Cr/l] 38 0,001167 0,001054 0,000549 0,00051 0,003018 0,002508 0,05 0,00069 0,00164 
Cyna [mg Sn/l] 38 0,0000563 0,000049 0,0000364 0,000026 0,000245 0,000219 0,2 0,000033 0,000073 
Cynk [mg Zn/l] 38 0,0375 0,0091 0,0800 0,0016 0,4199 0,4183 1 0,00581 0,0418 
Cyrkon [mg Zr/l] 38 0,0000122 0,0000055 0,0000182 0,000003 0,000098 0,000095 - 0,000004 0,000015 
Fluorki [mg F/l] 38 0,201 0,101 0,241 0,016 1,04 1,024 1,5 0,042 0,346 
Fosforany [mg PO4/l] 38 0,0932 0,0411 0,1319 0,0256 0,638 0,612 1 0,0345 0,121 
Glin [mg Al/l] 38 0,0047 0,0013 0,0101 0,0004 0,0598 0,0594 0,2 0,00060 0,00836 
Kadm [mg Cd/l] 38 0,0000385 0,0000145 0,0000771 0,000004 0,000436 0,000432 0,005 0,000007 0,000048 
Kobalt [mg Co/l] 38 0,000165 0,000141 0,000127 0,000038 0,000713 0,000675 0,2 0,000071 0,000237 
Krzem [mg Si/l] 38 10,667 9,514 3,967 5,184 20,78 15,596 - 7,306 16,197 
Lit [mg Li/l] 38 0,0123 0,0032 0,0341 0,0002 0,1909 0,1907 - 0,00125 0,0078 
Magnez [mgMg/l] 38 12,885 11,095 9,497 0,64 44,4 43,76 100 5,23 20,78 
Mangan [mg Mn/l] 38 0,1093 0,0065 0,2722 0,0002 1,0461 1,0459 1 0,00050 0,0994 



   

Tab. 6.7. c.d. 

Percentyle Wskaźnik N 1) Średnia 
arytmetyczna Mediana Odchylenie 

standardowe Min Max Rozstęp WG 2) 
16% 84% 

Elementy nieorganiczne: 
Miedź [mg Cu/l] 38 0,00056 0,00032 0,00056 0,00015 0,00245 0,00230 0,2 0,000212 0,000943 
Molibden [mg Mo/l] 38 0,000157 0,0001095 0,000154 0,000022 0,000717 0,000695 0,02 0,000045 0,00030 
Nikiel [mg Ni/l] 38 0,00273 0,00102 0,00492 0,00020 0,02218 0,02198 0,02 0,000521 0,00332 
Ołów [mg Pb/l] 38 0,000282 0,000191 0,000234 0,000075 0,001135 0,00106 0,1 0,000146 0,00036 
Potas [mg K/l] 38 4,402 3,985 2,411 0,32 10,52 10,20 15 1,94 6,14 
Rtęć [mg Hg/l] 38 0,0000249 0,0000240 0,00000991 0,000009 0,00006 0,000051 0,001 0,000017 0,000033 
Selen [mg Se/l] 38 0,000561 0,000348 0,000625 0,0000 0,00307 0,00307 0,01 0,00019 0,00088 
Siarczany [mg SO4/l] 38 41,89 36,66 35,52 0,34 212,58 212,24 250 17,05 63,12 
Sód [mg Na/l] 38 24,99 11,0 44,46 0,91 194,53 193,62 200 2,84 24,33 
Srebro [mg Ag/l] 38 0,0000907 0,0000845 0,0000396 0,000018 0,000232 0,000214 0,1 0,000071 0,000127 
Stront [mg Sr/l] 38 0,323 0,234 0,344 0,026 2,036 2,01 - 0,096 0,494 
Tal [mg Tl/l] 38 0,0000103 0,000003 0,0000208 0,000001 0,000093 0,000092 0,02 0,000002 0,000007 
Uran [mg U/l] 38 0,000155 0,000058 0,000266 0,000002 0,001346 0,001344 0,03 0,000008 0,00029 
Wanad [mg V/l] 38 0,000320 0,000272 0,000144 0,000112 0,000704 0,000592 0,05 0,000198 0,000462 
Wapń [mgCa/l] 38 60,81 51,99 35,98 1,34 124,5 123,16 200 25,44 103,58 
Wodorowęglany [mg HCO3/l] 38 226,25 204,23 150,44 19,76 559,98 540,22 500 61,53 384,74 
Wolfram [mg W/l] 38 0,0000645 0,000024 0,0001435 0,000005 0,000858 0,000853 - 0,000015 0,000062 
Żelazo [mg Fe/l] 38 2,2387 0,039 7,4745 0,004 36,02 36,016 5 0,0158 0,938 

Elementy organiczne: 
Pestycydy [mg/l] 19 wszystkie składniki poniżej granicy oznaczalności 0,0001  
Tetrachloroeten [mg/l] 19 0,000102 0,00005 0,000075 0,00005 0,00027 0,00022 0,05 0,00005 0,00019 

1) N – liczba wyników 
2) WG – wartość graniczna do oceny stanu wód (RMŚ, 2008) 
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6.2.5.2. Rozkład przestrzenny stężeń wybranych wskaźników jakości  
wód podziemnych 

Istnieje wiele numerycznych metod interpolacji rozkładu przestrzennego wartości parametru na 

podstawie danych punktowych (Franke, 1982; Hoschek, Lasser, 1992; Watson, 1992). Tylko niektóre 

z nich to: metoda odwrotnych odległości (Davis, 1986; Shepard, 1968), kriging (Cressie, 1990, Davis, 

1986), metoda najmniejszej krzywizny (Smith, Wessel, 1990), zmodyfikowana metoda Shepard's 

(Renka, 1988) czy metoda naturalnego sąsiedztwa (Sibson, 1981). Właściwy dobór metody 

interpolacji decyduje o jakości uzyskanej mapy.  

Do wykonania rozkładów przestrzennych stężeń wybranych wskaźników chemicznych wód 

podziemnych w zlewni Raby, wykorzystano program Surfer v. 7.0 i wersję demonstracyjną programu 

GS+ v. 9.0, dostępną ze strony internetowej producenta (www.gammadesign.com). Jako wskaźniki 

jakości wód podziemnych wybrano jon amonowy (NH4), mangan (Mn) i żelazo (Fe). Do 

geostatystycznej oceny zmienności przestrzennej wybranych parametrów przyjęto wyniki ze 

wszystkich punktów monitoringu, bez względu na ich usytuowanie litologiczno-stratygraficzne. 

Rozkłady przestrzenne stężeń wybranych wskaźników jakości wód uzyskano za pomocą dwóch 

metod interpolacji: geostatystyczną metodą krigingu blokowego oraz metodą najmniejszej krzywizny. 

Przy zastosowaniu metody geostatystycznej etapem wstępnym był dobór modelu do semiwariogramu 

empirycznego, który analizuje zmienność i przestrzenne zróżnicowanie pomiędzy wszystkimi parami 

punktów w zbiorze danych. Dla jonu amonowgo (NH4) i manganu (Mn) najlepszą aproksymację 

obliczonego semiwariogramu empirycznego uzyskano za pomocą modelu liniowego (linear model), 

natomiast dla żelaza (Fe) za pomocą modelu potęgowego (exponential model). Uzyskane rozkłady 

przestrzenne stężeń wybranych wskaźników jakości wód podziemnych wraz z dopasowanymi 

modelami semiwariogramów i ich parametrami przedstawiono na rysunkach 6.7a, 6.8a, 6.9a. 

Uzyskane metodą najmniejszej krzywizny rozkłady przestrzenne stężeń wybranych wskaźników 

jakości przedstawiono na rysunkach 6.7b, 6.8b, 6.9b.  

Dla obu metod przeprowadzono analizę błędu interpolacyjnego. Błąd interpolacyjny powstaje 

w wyniku procesu interpolowania danych na siatkę interpolacyjną i wyliczany jest z różnicy pomiędzy 

wyinterpolowaną wielkością parametru w punkcie badawczym, a zmierzoną wielkością tego 

parametru w terenie (Goldsztejn, Skrzypek, 2004). Do oceny błędu interpolacji przyjęto metodę 

analizy sum kwadratów błędu bezwzględnego. Dla dwóch wskaźników, tj. NH4 i Mn większe sumy 

kwadratów błędu interpolacyjnego uzyskano w przypadku metody krigingu blokowego niż dla metody 

najmniejszej krzywizny. Analiza wielkości błędu interpolacji pozwala zatem na uznanie metody 

najmniejszej krzywizny za wiarygodną. Dla porówanania uzyskanych rezultatów zdecydowano się na 

zamieszczenie w niniejszej pracy wyników uzyskanych tą metodą. 

Przebiegi izolinii w obu metodach są różne ale zasięgi stref o słabym stanie chemicznym wód 

podziemnych są do siebie zbliżone. Na obecnym etapie badań nie znaleziono podstaw do odrzucenia 

żadnej z omawianych metod interpolacji. W rozdziale 7.1.3 przedstawiono także rozkłady 

przestrzenne stężeń azotanów uzyskane za pomocą metody odwrotnych odległości.  



   

  
Rys. 6.7. Mapa izoliniowa rozkładu stężeń jonu amonowego NH4 [mg/l] w wodach podziemnych zlewni Raby: a) oszacowanie metodą krigingu blokowego według 
modelu liniowego; b) oszacowanie metodą najmniejszej krzywizny 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła, 4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6-10 – kod barwny klas jakości wód 
podziemnych: 6 – klasa I, 7 – klasa II, 8 – klasa III, 9 – klasa IV, 10 – klasa V, 11 – izolinie stężeń, 12 – obszar o słabym stanie chemicznym wód podziemnych (RDW, 2000; RMŚ, 
2008) 



   

  
Rys. 6.8. Mapa izoliniowa rozkładu stężeń manganu Mn [mg/l] w wodach podziemnych zlewni Raby: a) oszacowanie metodą krigingu blokowego według modelu 
liniowego; b) oszacowanie metodą najmniejszej krzywizny 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła, 4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6-10 – kod barwny klas jakości wód 
podziemnych: 6 – klasa I, 7 – klasa II, 8 – klasa III, 9 – klasa IV, 10 – klasa V, 11 – izolinie stężeń, 12 – obszar o słabym stanie chemicznym wód podziemnych (RDW, 2000; RMŚ, 
2008) 



   

  
Rys. 6.9. Mapa izoliniowa rozkładu stężeń żelaza Fe[mg/l] w wodach podziemnych zlewni Raby: a) oszacowanie metodą krigingu blokowego według modelu 
potęgowego; b) oszacowanie metodą najmniejszej krzywizny 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła, 4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6-10 – kod barwny klas jakości wód 
podziemnych: 6 – klasa I, 7 – klasa II, 8 – klasa III, 9 – klasa IV, 10 – klasa V, 11 – izolinie stężeń, 12 – obszar o słabym stanie chemicznym wód podziemnych (RDW, 2000; RMŚ, 
2008) 
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Podwyższone stężenia jonu amonowego, przekraczające dopuszczalną wartość 1,5 mg/l 

występują w 2 punktach monitoringowych: S5 (2,15 mg/l) w obszarze zapadliska przedkarpackiego 

(JCWPd 139) i S8 (2,54 mg/l) w północno-wschodniej części masywu karpackiego (JCWPd 153) (rys. 

6.7). Odróżnienie czy jon amonowy jest składnikiem naturalnym, czy też wskaźnikiem 

zanieczyszczeń, wymaga analizy hydrogeologicznej i hydrochemicznej, szczególnie warunków redox 

(Eh) i powiązania warunków krążenia wód z występowaniem ognisk zanieczyszczeń. Główną 

przyczyną pochodzenia jonów amonowych w wodzie jest rozkład materii organicznej zawierającej 

azot (białka, mocznik itp.). Pochodzenie materii organicznej może być naturalne bądź z różnego typu 

antropogenicznych ognisk zanieczyszczeń. Można tu wymienić: nawozy organiczne (obornik, 

gnojówka, gnojowica), ścieki związane z rolnictwem (m.in. gnojowica, soki kiszonkowe), odpady 

przetwórstwa rolnego, ścieki bytowe w obszarach o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej oraz 

składowiska odpadów stałych zawierających materię organiczną (Witczak, Adamczyk, 1995). 

Obecność amoniaku, przy braku azotanów i azotynów świadczy zazwyczaj o świeżym 

zanieczyszczeniu wody pochodzącym z bliskiego ogniska. W przypadku omawianych punktów 

monitoringowych jest nim najprawdopodobniej zanieczyszczenie wody ściekami zawierającymi azot. 

W przypadku manganu brak jest dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych 

w III i IV klasie jakości; dla obu przyjęta jest wartość 1 mg/l (RMŚ, 2008). Stężenia manganu, 

przekraczające wartość 1 mg/l występują w 2 punktach monitoringowych: S1 (1,05 mg/l) i S2 

(1,01 mg/l) w obszarze zapadliska przedkarpackiego (JCWPd 139) (rys. 6.8). W punkcie S8 

w północno-wschodniej części masywu karpackiego (JCWPd 153) stężenie to wynosi 0,93 mg/l. 

Stężenie manganu w wodach najczęściej limitowane jest nie jego dostępnością w środowisku, a tylko 

rozpuszczalnością głównych związków, silnie zależną od warunków pH wody oraz warunków 

utleniająco-redukcyjnych (Eh). Wysokie stężenia manganu w wodach naturalnych, rzędu 0,4-4 mg/l 

i więcej mogą mieć zarówno przyczyny naturalne, jak również związane z zanieczyszczeniem 

antropogenicznym. Silna zależność stężenia manganu od pH wody powoduje, że środowiska kwaśne 

wytworzone naturalnie lub pod wpływem antropopresji mogą zawierać wysokie stężenia manganu 

(Witczak, Adamczyk, 1995). Ponadnormatywne stężenia manganu w omawianym obszarze mogą 

występować także ze względu na zanieczyszczenie wód podziemnych ściekami (Macioszczyk, 

Dobrzyński, 2002). 

Podwyższone stężenia żelaza, przekraczające dopuszczalną wartość 5 mg/l występują w 3 

punktach monitoringowych: S1 (10,2 mg/l) i S2 (36,02 mg/l) w obszarze zapadliska przedkarpackiego 

(JCWPd 139) i S8 (28,9 mg/l) w północno-wschodniej części masywu karpackiego (JCWPd 153) (rys. 

6.9). Stężenie żelaza w wodach najczęściej limitowane jest przez warunki utleniająco-redukcyjne (Eh) 

oraz pH środowiska. Anomalnie wysokie stężenia żelaza mogą wynikać z przyczyn naturalnych lub 

powstawać pod wpływem czynników antropogenicznych. Wysokim stężeniom żelaza sprzyjają 

wytworzone naturalnie lub pod wpływem antropopresji środowiska kwaśne, zawierające znaczną ilość 

substancji organicznych – z warunkami Eh przejściowymi od utleniających do redukcyjnych 

(Macioszczyk, Dobrzyński, 2002; Witczak, Adamczyk, 1995).  
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6.2.6. Punktowa ocena jakości i stanu chemicznego 

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w 38 punktach pomiarowych przeprowadzono 

zgodnie z wytycznymi RMŚ (2008). Na rysunku 6.10 i w tabeli 6.8 przedstawiono wyniki oceny stanu 

chemicznego wód podziemnych.  

 
 

 
Rys. 6.10. Punktowa ocena jakości wód podziemnych w zlewni Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła,        
4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6 – miasta, 7 – granice JCWPd, 8-12 – kod barwny klas jakości wód 
podziemnych (8-10 – stan dobry, 11-12 – stan słaby): 8 – klasa I, 9 – klasa II, 10 – klasa III, 11 – klasa IV, 12 – 
klasa V 
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Tab. 6.8. Jakość i stan chemiczny wód podziemnych w punktach monitoringowych zlewni Raby 

L.p. Nr 
punktu Miejscowość JCWPd

Klasa jakości 
wg RMŚ 
(2008) 

Wskaźnik jakości 
decydujący 

o klasie 

Stan chemiczny 
wg RDW (2000) 

1. Z1 Zakliczyn 153 III NO3 dobry 
2. Z2 Czasław 153 II NO3 dobry 
3. Z3 Komorniki 153 I  dobry 
4. Z4 Cichawka 153 II NO2, SO4, Mn dobry 
5. Z5 Żegocina 153 III HCO3 dobry 
6. Z6 Trzebunia 153 II Mn dobry 
7. Z7 Łętownia 153 I  dobry 
8. Z8 Tenczyn 153 II HCO3, Ca dobry 
9. Z9 Skomielna Biała 153 I  dobry 
10. Z10 Kasinka Mała 153 I  dobry 
11. Z11 Łostówka 154 II OWO, HCO3, Ca dobry 
12. Z12 Mszana Górna 154 II NO3, HCO3, Ca dobry 
13. Z13 Poręba Wielka 154 II HCO3, Ca dobry 
14. Z14 Koninki 154 I  dobry 
15. Z15 Rabka 154 I  dobry 
16. Z16 Rdzawka 154 III HCO3, Ca, K dobry 
17. S1 Uście Solne 139 V Fe, Mn słaby 
18. S2 Kłaj 139 V Fe, Mn słaby 
19. S3 Trąbki 139 III Ca dobry 
20. S4 Cichawa 139 III Fe, PO4, NH4 dobry 
21. S5 Bochnia 139 IV NH4 słaby 
22. S6 Dziekanowice 153 II NO3 dobry 
23. S7 Gdów 153 II HCO3, Ca dobry 
24. S8 Nieprześnia 153 V Fe słaby 
25. S9 Muchówka 153 III Ca, NH4 dobry 
26. S10 Brzezowa 153 II Fe, Zn dobry 
27. S11 Myślenice - Zarabie 153 III Fe dobry 
28. S12 Poręba 153 II Ca dobry 
29. S13 Wiśniowa 153 I  dobry 
30. S14 Słupia 153 III HCO3, Ca dobry 
31. S15 Rdzawa 153 III Ni dobry 
32. S16 Jodłownik 153 III HCO3, Ca dobry 
33. S17 Krzczonów 153 IV HCO3 słaby 
34. S18 Pcim 153 II HCO3, Ca, NO3 dobry 
35. S19 Lubień 153 III Ca dobry 
36. S20 Mszana Dolna 154 II NO2, HCO3, Ca, Fe dobry 
37. S21 Poręba Wielka 154 IV HCO3 słaby 
38. S22 Raba Wyżna 154 II HCO3, Mn, Ba, Zn dobry 

 

Spośród 38 punktów monitoringowych, w 7 (18,42%) stwierdzono wody bardzo dobrej jakości 

– I klasa. W 14 punktach (36,84%) stwierdzono wody dobrej jakości – II klasa, a w 11 punktach 

(28,95%) wody zadowalającej jakości – III klasa. W 3 przypadkach (7,89%) jakość wody została 

sklasyfikowana jako niezadowalająca – IV klasa i w 3 (7,89%) jakość wody oceniono jako złą –         

V klasa (przekroczone standardy dla żelaza i manganu). Zatem w 32 punktach monitoringowych 
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(84,21%) stan wód podziemnych jest dobry, w pozostałych 6 punktach (15,79%) stan chemiczny wód 

podziemnych oceniono jako słaby. 

 
 
 

6.2.7. Obszarowa ocena jakości i stanu chemicznego 

Podstawę do obszarowej oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowią wytyczne 

zawarte w RDW (2000), DWP (2006) oraz w RMŚ (2008). Jako metodę agregacji danych z punktów 

obserwacyjnych zastosowano medianę (Szczepańska, Kmiecik, 2005; Kmiecik i in., 2006) oraz 

wymaganą przez RMŚ (2008) średnią arytmetyczną. 

Ocenę obszarową wód podziemnych w zlewni Raby przeprowadzono dla kilku wariantów: 

• dla całego obszaru zlewni Raby i w rozbiciu na poziomy wodonośne; 

• w obszarach JCWPd znajdujących się w zlewni Raby: 139, 153 i 154 (dla JCWPd 153 

dodatkowo w rozbiciu na poziomy wodonośne); 

• w obszarach SJCW znajdujących się w zlewni Raby: GW0208, GW0209, GW0210, GW0211, 

GW0212 i GW0213. 

 

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych dla całej zlewni Raby i trzech poziomów 

wodonośnych: czwartorzędowego (Q), neogeńskiego (Ng) i paleogeńsko-kredowego (Pg-Cr) 

wykonano w oparciu o średnie arytmetyczne oraz mediany stężeń poszczególnych elementów 

fizykochemicznych (tab. 6.9).  

 
 
Tab. 6.9. Obszarowa ocena stanu chemicznego wód podziemnych zlewni Raby dla danych 
zagregowanych, z podziałem na poziomy wodonośne 

Metoda agregacji Liczba punktów w klasach 
jakości wód podziemnych średnia 

arytmetyczna mediana L.p. Obszar, dla którego 
dokonywano agregacji 

Liczba 
punktów

I II III IV V Klasa Stan Klasa Stan 

1. Zlewnia Raby 38 7 14 11 3 3 III dobry II dobry 
a) - poziom Q 15 1 5 5 1 3 IV słaby II dobry 
b) - poziom Ng  1 - - 1 - - III dobry III dobry 
c) - poziom Pg-Cr   22 6 9 5 2 - II dobry I dobry 

 

 

Stosując średnią arytmetyczną jako metodę agregacji danych z całego obszaru zlewni Raby, 

uzyskano III klasę jakości wód (wody zadowalającej jakości). Przy zastosowaniu mediany jako 

metody agregacji uzyskano II klasę jakości wód (wody dobrej jakości). W obu przypadkach mamy 

zatem do czynienia z dobrym stanem chemicznym wód podziemnych w zlewni Raby. 

Wyraźna jest jednak różnica w jakości wód czwartorzędowego (Q) i paleogeńsko-kredowego 

(Pg-Cr) poziomu wodonośnego. Czwartorzędowy poziom wodonośny, ze względu na wysokie 



 108

stężenia żelaza, charakteryzuje się IV klasą jakości wód (wody niezadowalającej jakości), zatem 

mamy do czynienia ze słabym stanem chemicznym. Natomiast paleogeńsko-kredowy poziom 

wodonośny charakteryzuje się II klasą jakości wód (wody dobrej jakości), czyli dobrym stanem 

chemicznym.  

Widać wyraźnie, że zastosowanie średniej arytmetycznej jako metody agregacji danych 

z punktów obserwacyjnych powoduje, że ocena stanu chemicznego wód opiera się o wyższe stężenia 

danego wskaźnika, co zazwyczaj wiąże się z zaklasyfikowaniem wody do wyższej, czyli gorszej klasy 

jakości. Różnica ta spowodowana jest faktem, że wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych 

charakteryzują się najczęściej rozkładem logarytmiczno-normalnym. Wartość średnia nie jest 

wówczas wartością przeciętną. Potwierdzają to badania prowadzone między innymi przez Kmiecik 

i in. (2006). 

 

Wynik oceny stanu chemicznego wód podziemnych w JCWPd przedstawiono w tabeli 6.10 i na 

rysunku 6.11.  

 
 

Tab. 6.10. Obszarowa ocena stanu chemicznego wód podziemnych w JCWPd zlewni Raby dla danych 
zagregowanych  

Metoda agregacji Liczba punktów w klasach 
jakości wód podziemnych średnia 

arytmetyczna mediana L.p. Obszar, dla którego 
dokonywano agregacji 

Liczba 
punktów

I II III IV V Klasa Stan Klasa Stan 

1. JCWPd 139 5 - - 2 1 2 V słaby III dobry 
2. JCWPd 153 24 5 9 8 1 1 III dobry I dobry 
2a) - JCWPd 153, poziom Q 10 1 4 4 - 1 III dobry II dobry 
2b) - JCWPd 153, poziom Pg-Cr 14 4 5 4 1 - II dobry I dobry 
3. JCWPd 154 9 2 5 1 1 - II dobry II dobry 

 
 

Ze słabym stanem chemicznym wód podziemnych mamy do czynienia w JCWPd 139, ze 

względu na wysokie stężenia żelaza wody są złej jakości – V klasa. W pozostałych JCWPd mamy do 

czynienia z dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. JCWPd 153 charakteryzuje się wodami 

zadowalającej jakości – III klasa. Przy czym czwartorzędowy poziom wodonośny – III klasą jakości 

ze względu na wysokie stężenia żelaza, natomiast paleogeńsko-kredowy poziom wodonośny – II klasą 

jakości. JCWPd 154 charakteryzuje się wodami dobrej jakości – II klasa. 
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Rys. 6.11. Obszarowa ocena stanu chemicznego wód podziemnych w JCWPd wydzielonych w zlewni 
Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła,        
4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6 – granice JCWPd, 7-11 – kod barwny klas jakości wód podziemnych:         
7 – klasa I, 8 – klasa II, 9 – klasa III, 10 – klasa IV, 11 – klasa V, 12-13 – stan chemiczny wód podziemnych:   
12 – dobry, 13 – słaby 
 
 

Ze względu na niewłaściwy podział obszaru Polski na JCWPd, w oparciu o uwarunkowania 

hydrostrukturalne a nie hydrodynamiczne, dokonano także oceny stanu chemicznego wód 

podziemnych w oparciu o wydzielone SJCW (tab. 6.11, rys. 6.12). Ocena obszarowa dla tak 

wydzielonych części wód podziemnych jest właściwsza, gdyż ich granice poprowadzono zgodnie 

z przebiegiem granic zlewni niższych rzędów.  

Ze słabym stanem chemicznym wód podziemnych mamy do czynienia tylko w GW0212, gdzie 

ze względu na wysokie stężenia żelaza wody są niezadowalającej jakości – IV klasa. W pozostałych 

SJCW mamy do czynienia z dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. GW0213, ze względu na 

wysokie stężenia żelaza, charakteryzuje się wodami zadowalającej jakości – III klasa, pozostałe 

SJCW: GW0208, GW0209, GW0210 i GW0211 charakteryzują się wodami dobrej jakości – II klasa. 
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Tab. 6.11. Obszarowa ocena stanu chemicznego wód podziemnych w SJCW zlewni Raby dla danych 
zagregowanych  

Metoda agregacji Liczba punktów w klasach 
jakości wód podziemnych średnia 

arytmetyczna mediana L.p. Obszar, dla którego 
dokonywano agregacji 

Liczba 
punktów

I II III IV V Klasa Stan Klasa Stan 

1. GW0208 4 2 1 1 - - II dobry II dobry 
2. GW0209 8 2 3 2 1 - II dobry II dobry 
3. GW0210 6 1 4 - 1 - II dobry II dobry 
4. GW0211 3 - 2 1 - - II dobry II dobry 
5. GW0212 9 1 3 2 1 2 IV słaby I dobry 
6. GW0213 8 1 1 5 - 1 III dobry III dobry 

 
 

 

Rys. 6.12. Obszarowa ocena stanu chemicznego wód podziemnych w SJCW wydzielonych w zlewni 
Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2-3 – punkty monitoringu wód podziemnych: 2 – studnie, 3 – źródła,        
4 – rzeki, 5 – Zbiornik Dobczycki, 6 – granice SJCW, 7-11 – kod barwny klas jakości wód podziemnych:           
7 – klasa I, 8 – klasa II, 9 – klasa III, 10 – klasa IV, 11 – klasa V, 12-13 – stan chemiczny wód podziemnych: 
12 – dobry, 13 – słaby 
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6.3. Ocena stanu wód podziemnych 

Na podstawie wyników oceny stanu ilościowego oraz chemicznego wód podziemnych 

dokonano ogólnej oceny stanu w JCWPd i w SJCW wydzielonych w zlewni Raby. 

Ocena stanu ilościowego wód podziemnych we fragmentach JCWPd wydzielonych w zlewni 

Raby wskazała, że we wszystkich częściach jest on dobry. Ocena stanu chemicznego w JCWPd 

sporządzona na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w okresie X-XII 2007 wykazała, 

że wody w JCWPd 153 i 154 charakteryzują się dobrym stanem chemicznym, a w JCWPd 139 – 

słabym stanem chemicznym. Zatem wody podziemne występujące w JCWPd 153 i 154 charakteryzują 

się dobrym stanem, natomiast w JCWPd 139 – stanem słabym (rys. 6.13). 

Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w SJCW wydzielonych w zlewni Raby wskazała, 

że we wszystkich częściach jest on dobry. Ocena stanu chemicznego w SJCW sporządzona na 

podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w okresie X-XII 2007 wykazała, że wody 

w GW0212 charaktereryzują się słabym stanem chemicznym. W pozostałych SJCW mamy do 

czynienia z dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. Zatem słabym stanem wód podziemnych 

charakteryzuje się GW0212, w pozostałych SJCW mamy do czynienia ze stanem dobrym (rys. 6.14). 

O słabym stanie wód podziemnych w JCWPd 139 i GW0212 zadecydował jedynie słaby stan 

jakościowy wód podziemnych związany z przekroczeniami wartości granicznych dla żelaza 

i manganu. Jednak ze względu na dość dużą skalę problemu nie rejestrowanego poboru wód 

podziemnych w zlewni Raby, stan ilościowy wód podziemnych w JCWPd 139 należy uznać za 

zagrożony. 

Otrzymane wyniki potwierdzają tezy Szczepańskiego i Szklarczyka (2008) o błędnym 

wydzieleniu granic JCWPd w oparciu o granice strukturalne a nie hydrodynamiczne (zlewnie 

cząstkowe) i zbyt dużej schematyzacji granic SJCW w północnej części zlewni Raby. Oceniając stan 

jakościowy wód podziemnych w GW0212 osobno dla jej części północnej, obejmującej Rabę od 

ujścia Stradomki do jej ujścia do Wisły i południowej, obejmującej Rabę od Zbiornika Dobczyce do 

ujścia Stradomki okazuje się, że w części południowej mamy do czynienia z dobrym stanem, a jedynie 

północna część charakteryzuje się stanem słabym.  
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Rys. 6.13. Stan wód podziemnych w JCWPd w obszarze zlewni Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice JCWPd, 5 – numer 
JCWPd, 6-7 – stan wód podziemnych: 6 – dobry, 7 – słaby 
 

 
Rys. 6.14. Stan wód podziemnych w SJCW w obszarze zlewni Raby 
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice SJCW, 5 – kod SJCW,     
6-7 – stan wód podziemnych: 6 – dobry, 7 – słaby 
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7. METODYKA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI           

WÓD PODZIEMNYCH 

7.1. Oddziaływanie wód podziemnych na jakość wód 

powierzchniowych 

Skład chemiczny wód podziemnych, z uwagi na ich zasilający charakter wpływa na jakość wód 

powierzchniowych. Wpływ ten jest szczególnie istotny w czasie niskich przepływów wód rzecznych. 

W okresach niskich stanów, trwających większą część roku, odpływ podziemny stanowi 80-90% 

przepływającej rzekami wody. Ocena istotnego oddziaływania wód podziemnych na powiązane z nimi 

części wód powierzchniowych opiera się na określeniu dwóch typów danych. Pierwszy z nich to 

ładunki składników chemicznych wnoszonych przez odpływ podziemny do wód powierzchniowych 

w czasie ich niskich stanów. Drugi typ danych to przesunięcie w czasie sięgające kilku do 

kilkudziesięciu lat, wynikające z powolnego przepływu wód podziemnych (Duda i in., 2006b). 

Długotrwałość migracji zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodach podziemnych powoduje, że 

reakcja wód powierzchniowych na zmianę jakości wód pochodzących z odpływu podziemnego jest 

również znacznie opóźniona. Dotyczy to m.in. przenoszenia zanieczyszczeń wielkoobszarowych, 

najczęściej pochodzących z rolnictwa i zanieczyszczeń przemysłowych przenoszonych drogą 

atmosferyczną. 

Symulacja na uproszczonym modelu zlewni górnej Wisły wykazała, że spadek stężenia 

zanieczyszczeń konserwatywnych wynoszonych w odpływie podziemnym do rzek zmniejsza się 

o połowę dopiero po około 20 latach od zaprzestania imisji antropogenicznej (Duda i in., 1996). 

Zanieczyszczenia ulegające procesom sorpcji, w zależności od jej intensywności, będą migrowały 

wielokrotnie dłużej.  

 
 
 

7.1.1. Czas migracji zanieczyszczeń konserwatywnych 

Badania modelowe w obszarze zlewni Raby pozwoliły na określenie kierunków i prędkości 

przepływu wód podziemnych. Wykorzystując program PMPATH z pakietu Modflow określono czas 

przepływu oraz linie strumienia wód podziemnych, wzdłuż których będą się poruszały cząsteczki 

wody (rys. 7.1, 7.2). Długości wektorów odpowiadają długości drogi, jaką musi przebyć substancja 

konserwatywna w określonym czasie: 5, 10, 20 lub 50 lat. Zdecydowano się na wrysowanie wektorów 

o różnych długościach i opisanie ich jedną z trzech długości czasu (10, 20 lub 50 lat) w przypadku 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego (rys. 7.1) lub jednym z czterech czasów (5, 10, 20 lub 50 

lat) w przypadku paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego (rys. 7.2). Z uwagi na duże 

zróżnicowanie terenu przyjęcie stałej długości drogi, takiej żeby wektory były dobrze widoczne, 

ograniczało ich ilość na mapie.  
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Na czas adwekcyjnej migracji zanieczyszczeń konserwatywnych wpływa litologia utworów 

wodonośnych poprzez wielkość współczynnika filtracji i porowatości aktywnej oraz gradient 

hydrauliczny. Duże gradienty hydrauliczne, od kilku do kilkudziesięciu % występują w południowej 

części obszaru badań, w obszarze masywu karpackiego (poziom paleogeńsko-kredowy). Natomiast 

wielkości współczynników filtracji są tu znacznie niższe od współczynników filtracji przyjętych dla 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Niskie wielkości współczynników filtracji utworów 

fliszowych równoważą wysokie gradienty hydrauliczne co powoduje, że średnie czasy migracji 

substancji konserwatywnych są dla paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego tylko o około 

20% dłuższe niż dla czwartorzędowego poziomu wodonośnego.  

Prędkości migracji substancji konserwatywnych w wodach podziemnych ocenione dla 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego (rys. 7.1) są zróżnicowane. Zróżnicowane prędkości 

obserwuje się już w samym rejonie Bochni: 37,5 – 100 m/rok; oznacza to, że substancja 

konserwatywna w czasie 20 lat pokonuje odległość od 750 m do ponad 2 000 m. Najkrótsze czasy 

migracji w stosunku do pokonanej odległości obserwowane są w kierunku rzeki Polanki i Potoku 

Saneckiego (dopływy Stradomki); w czasie 10 lat substancja konserwatywna pokonuje odległość 

równą 1 250 m, zatem prędkość migracji wynosi 125 m/rok. Długie czasy migracji substancji 

konserwatywnych w wodach podziemnych w stosunku do pokonanej odległości i tym samym 

najmniejsze prędkości zaobserwowano w północnej części obszaru, już poza granicą morfologiczną 

zlewni Raby, w kierunku Wisły. Prędkość migracji wynosi 24 m/rok; oznacza to, że substancja 

konserwatywna w czasie 50 lat pokonuje odległość 1 000 m.  

Również zróżnicowane są prędkości wód podziemnych w paleogeńsko-kredowym poziomie 

wodonośnym. Kierunki wód podziemnych wyznaczono jedynie w obszarze masywu karpackiego (rys. 

7.2). W obszarze zapadliska przedkarpackiego brak jest bowiem użytkowego poziomu wodonośnego. 

Generalnie dłuższe czasy w stosunku do pokonanej odległości zaobserwowano w północnej części 

obszaru badań, przy granicy z zapadliskiem przedkarpackim. W kierunku rzek: Kamyk i Młynówka, 

przez okres 50 lat substancja konserwatywna pokonuje odległość od 1 000 m do 1 100 m, zatem 

prędkość migracji wynosi 20 – 22 m/rok. Podobnie wielkości występują w kierunku Stradomki i jej 

dopływów; od 500 m w czasie 20 lat do 1 500 m w czasie 50 lat, zatem prędkość migracji wynosi     

25 – 30 m/rok. Najwyższe w tym rejonie prędkości obserwuje się w kierunku dopływu Przegini – 

125 m/rok (w czasie 10 lat substancja konserwatywna pokonuje odległość 1 250 m), w kierunku 

Potoku Saneckiego – 85 m/rok (w czasie 10 lat substancja konserwatywna pokonuje odległość 850 m) 

czy w kierunku Stradomki spod Łąkty – 80 m/rok (w czasie 10 lat substancja konserwatywna 

pokonuje odległość 800 m). Zdecydowanie najkrótsze czasy migracji substancji konserwatywnych 

w wodach podziemnych w stosunku do pokonanej odległości występują na południowym-wschodzie 

obszaru badań, w kierunku rzeki Mszanki i wynoszą ok. 750 m w czasie 5 lat. Najwyższe prędkości – 

150 m/rok spowodowane są dużymi gradientami hydraulicznymi i stosunkowo wysokimi 

współczynnikami filtracji w tym rejonie. Zróżnicowane prędkości wód podziemnych występują 

w obszarze źródliskowym rzeki Raby, od 26 m/rok (w czasie 50 lat substancja konserwatywna 



 115

pokonuje odległość 1 300 m), przez 32,5 m/rok (w czasie 20 lat substancja konserwatywna pokonuje 

odległość 650 m) do 80 m/rok (w czasie 10 lat substancja konserwatywna pokonuje odległość 800 m). 

Średnie prędkości wód podziemnych w kierunku środkowej Raby wynoszą 40 – 67,5 m/rok; oznacza 

to, że substancja konserwatywna w czasie 20 lat pokonuje odległość od 800 m do 1 350 m. 

 

 
Rys. 7.1. Czasy i kierunki migracji substancji konserwatywnych na tle mapy hydrodynamicznej 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla stanu bez poboru wód podziemnych 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki,          
5 – bloki nieaktywne (brak utworów czwartorzędowych), 6 – hydroizohipsy czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego prowadzone w cięciu co 10 m n.p.m., 7-9 – czas i kierunek migracji zanieczyszczeń 
konserwatywnych: 7 – 10 lat, 8 – 20 lat, 9 – 50 lat 
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Rys. 7.2. Czasy i kierunki migracji substancji konserwatywnych na tle mapy hydrodynamicznej 
paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego dla stanu bez poboru wód podziemnych 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki,          
5 – granica nasunięcia fliszu karpackiego, 6 – hydroizohipsy Pg-Cr poziomu wodonośnego prowadzone w cięciu 
co 25 m n.p.m., 7-10 – czas i kierunek migracji zanieczyszczeń konserwatywnych: 7 – 5 lat, 8 – 10 lat, 9 – 20 
lat, 10 – 50 lat 
 

 

Przepływ strumienia filtracji odbywa się ze wszystkich stron wododziałowych w kierunku 

większych cieków powierzchniowych, które stanowią bazę drenażową. Ujęcia wód podziemnych 

w znacznym stopniu nie zmieniają tych kierunków przepływu. 
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7.1.2. Ocena istotnych presji na stan chemiczny wód podziemnych 

Podczas wstępnej identyfikacji oddziaływań, zamieszczonej w opracowaniu pod red. Nachlik 

(2006) za najbardziej istotne dla przyszłego stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Raby, 

uznano presje wielkoobszarowe i rozproszone, a związane z nimi zagrożenie dla jakości wód miało 

dotyczyć zwiększonych zawartości azotanów i siarczanów.  

Ze względu na działalność rolniczą prowadzoną w obszarze zlewni Raby, przeprowadzono 

analizę stężeń związków azotu w wodach podziemnych na jej obszarze (Szczepański i in., 2008). 

Podwyższone stężenia amoniaku, przekraczające dopuszczalną wartość 1,5 mg/l występują w dwóch 

punktach monitoringowych: S5 i S8 (rys. 6.7a, b). Średnie stężenia amoniaku dla całej zlewni 

i w poszczególnych JCWPd nie przekraczają jednak wartości progowych dobrego stanu chemicznego. 

Stężenia azotanów nie przekraczają dopuszczalnej wartości 50 mg/l; ich maksymalne stężenie wynosi 

31 mg/l (tab. 6.7). W żadnym punkcie monitoringowym nie stwierdzono także ponadnormatywnych 

stężeń siarczanów (tab. 6.7). Zatem zarówno związki azotu jaki i siarczany nie stanowią istotnego 

zagrożenia dla jakości wód podziemnych w zlewni Raby. 

Dzięki wykonanemu w 2007 roku opróbowaniu i analizom pobranych wówczas próbek wód 

podziemnych stwierdzono, że największe zagrożenie dla jakości wód podziemnych związane jest ze 

zwiększonymi zawartościami żelaza i manganu i dotyczy obszaru JCWPd 139 oraz północno-

wschodniej części masywu karpackiego w obszarze JCWPd 153 (rys. 6.8a, b, rys. 6.9a, b).  

 
 
 

7.1.3. Prognoza skutków istotnych presji na stan chemiczny  
wód podziemnych 

Po zidentyfikowaniu istotnych oddziaływań należy dokonać prognozy przyszłego stanu 

chemicznego wód podziemnych i ocenić ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW (2000). 

Prognoza skutków antropopresji wymaga rozpoznania wielu elementów (Duda i in., 2006b), które 

tylko na modelu hydrogeologicznym można spójnie połączyć w całość. Prognozę zmian jakości wód 

podziemnych należy wykonywać w oparciu o modelowanie migracji zanieczyszczeń.  

Modelowanie migracji masy wymaga m.in. podania jego stężenia w momencie początkowym 

w  każdym bloku obliczeniowym siatki modelu. Należy także wskazać miejsca iniekcji 

zanieczyszczenia i określić czy wielkość zanieczyszczenia będzie stała, czy zmienna w czasie. Za 

oddziaływanie istotne dla zagrożenia jakości płytkich wód podziemnych uznaje się wielkoobszarową 

presję związaną z ładunkiem azotu pochodzącym głównie z rolnictwa i obszarów wiejskich. I choć 

w obszarze zlewni Raby obecnie nie stwierdzono zagrożenia ze strony azotanów, przedstawiono 

metodykę postępowania w przypadku prawdopodobnej możliwości wystąpienia takiego zagrożenia. 

Jako stężenia początkowe do prognozy zmian jakości wód podziemnych, koniecznej dla wskazania 

obszarów zagrożonych niespełnieniem do 2021 r. celów środowiskowych RDW (2000), zadano 

stężenia azotanów z 2007 r. (rozdz. 6.2). Wybrano rok 2021 gdyż jest on kolejnym etapem kontroli 

stanu jakości wód, w ciągłym procesie zintegrowanej gospodarki wodą w dorzeczach. 
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Ocenę zmienności przestrzennej współczesnych stężeń azotanów w wodach podziemnych 

przeprowadzono w oparciu o numeryczną interpolację przestrzenną danych z punktów 

obserwacyjnych, rozmieszczonych równomiernie w obszarze zlewni. Zmienność przestrzenna 

początkowych stężeń badanego wskaźnika jakości wody jest jedną z podstaw modelowania jego 

migracji w wodach podziemnych, dlatego zastosowano zasadę aby siatka interpolacyjna były zgodna 

z siatką dyskretyzacyjną modelu. Rozkład przestrzenny aktualnych (2007 r.) stężeń azotanów 

w wodach podziemnych czwartorzędowego i paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego 

uzyskano stosując metodę odwrotnych odległości z uwzględnieniem zasady, by interpolacja była 

kończona na większych rzekach o charakterze drenującym (rys. 7.3). Metoda odwrotnych odległości 

(Shepard, 1968) jest jedną z najprostszych, a zarazem stosunkowo wiarygodnych metod interpolacji. 

W tej metodzie do obliczenia wartości parametru pomiędzy punktami pomiarowymi stosuje się 

średnią ważoną według odległości. Metoda odwrotnych odległości polega na tym, że w miejscu na 

wyrażenie odległości pomiędzy punktem pomiarowym a węzłem przyjętej siatki interpolacyjnej, 

w którym obliczona będzie szukana wartość ocenianego parametru, używa się wyrażenia będącego 

potęgą odwrotności odległości. Potęga ta może przyjmować wartości z przedziału 1 do 10, ale 

Shepard (1968) zaleca przyjęcie wartości 2. 

Stan wód podziemnych pod kątem stężeń azotanów w czwartorzędowym i paleogeńsko-

kredowego poziomie wodonośnym jest dobry. Spośród 15 punktów ujmujących czwartorzędowy 

poziom wodonośny, w 12 punktach stwierdzono wody bardzo dobrej jakości – I klasa, w 3 punktach 

stwierdzono wody dobrej jakości – II klasa. Wyższe stężenia azotanów występują w paleogeńsko-

kredowym poziomie wodonośnym, pojawiają się tu 2 punkty monitoringowe z wodami zadowalającej 

jakości – III klasa.  

 

 



   

  
Rys. 7.3. Rozkład przestrzenny aktualnych (2007 r.) stężeń azotanów w wodach podziemnych: a) czwartorzędowego poziomu wodonośnego; b) paleogeńsko-
kredowego poziomu wodonośnego  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – punkty monitoringowe, 6-8 – obszary o stężeniach azotanów, mgNO3/l: 
<10 (6), 10-25 (7), 25-50 (8), 9a – nieaktywne bloki modelu, 9b – obszar zapadliska przedkarpackiego 
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Imisję azotu rozpuszczonego w wodzie realizowano w formie warunku brzegowego II-go 

rodzaju, polegającego na zadaniu stężenia iniekcji wskaźnika w blokach, w których znany jest dodatni 

dopływ wody. Na modelu zlewni Raby jest to dopływ z infiltracji opadów atmosferycznych. Azot jest 

ługowany z profilu glebowego do wody przesączającej się przez ten profil, a następnie poprzez strefę 

aeracji migruje w głąb, aż do osiągnięcia wód przepływających w warstwie wodonośnej. Imisję azotu 

poprzez strefę aeracji do płytkich struktur wodonośnych określono na podstawie imisji azotanów. 

Założono, że jest to dopuszczalne dla płytkich wód podziemnych, gdyż redukcyjne procesy 

denitryfikacji azotu azotanowego do azotu amonowego, na ogół intensywnie zachodzą dopiero 

w wodach głębszych, w warunkach beztlenowych. Można więc przyjąć, że azotany w strefie aeracji 

i w wodach podziemnych pierwszej warstwy wodonośnej migrują jak związek konserwatywny, nie 

ulegający reakcjom biochemicznym (Witczak i in., 2005). 

Przy założeniu modelu wypierania tłokowego, czas pionowej migracji substancji 

konserwatywnych rozpuszczonych w wodzie jest równy czasowi przesączania wody przez strefę 

aeracji. Określenie w obrębie zlewni Raby jednego uśrednionego czasu przesączania wody jest trudne. 

Powodem jest zależność czasu od: głębokości występowania wód podziemnych, infiltracji efektywnej 

i wykształcenia litologicznego utworów strefy aeracji, a te czynniki są silnie zmienne przestrzenie 

w badanej zlewni (Duda i in., 2006c, 2007). W konsekwencji czas migracji pionowej substancji 

konserwatywnych w granicach tej zlewni jest zmienny od kilku miesięcy do ponad 20 lat. Na potrzeby 

modelu przyjęto szacunkowo, że średni czas przemieszczania się substancji konserwatywnych poprzez 

strefę aeracji wynosi 10 lat (Duda i in., 2008). Czas ten jest zgodny z zakresem czasu wymiany wody 

poprzez profil strefy aeracji wynoszącym w tej zlewni od krócej niż 5 lat do 25 lat, obliczonym dla 

mapy podatności płytkich wód podziemnych (ARCADIS, 2005). Gdyby w zlewni Raby występowało 

realne zagrożenie jakości wód podziemnych ze strony azotanów należałoby dokładnie określić czas 

przesączania pionowego w poszczególnych blokach modelu, gdyż czas ten ma znaczny wpływ na 

uzyskane wyniki. 

Za moment początkowy obliczeń migracji azotanów przyjęto 2007 r., czyli rok 

przeprowadzonego opróbowania. Dodając do niego 10 lat uśrednionego czasu migracji pionowej 

azotanów, otrzymano 2017 r. jako moment początkowy dla obliczeń migracji azotanów w warstwie 

wodonośnej. Przyjęto uproszczenie, że na modelu zlewni Raby stężenia imisji azotanów do wód 

podziemnych będą stałe w ciągu całego czasu przyjętego do prognozy ich migracji w wodach 

podziemnych, tj. od 2017 do 2021 r.  

W celu oceny wielkości efektywnej imisji azotanów do wód podziemnych należy uwzględnić 

różne komponenty bilansu azotu, związane zarówno z jego wnoszeniem do gleby, wiązaniem 

(wykorzystywaniem) przez rośliny oraz wyprowadzaniem z gleby. Na ilość azotu wnoszonego 

wpływa suma azotu zawartego w nawozach mineralnych (sztucznych) i naturalnych (organicznych), 

ekskrementach zwierzęcych i ludzkich. Niewielki procent azotu jest również dostarczany do gleby 

z opadem atmosferycznym jako mokra depozycja (Duda i in., 2008). Azot może być także wnoszony 
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przez mikroorganizmy glebowe, rośliny motylkowe oraz z materiałem siewnym (Pietrzak, 2002; 

Żurek, 2002; Twardy i in., 2003).  

Azotany pochodzące z nawożenia mineralnego i organicznego przemieszczają się do wód 

podziemnych jedynie spod nawożonych użytków rolnych, tzn. gruntów ornych, łąk, pastwisk i sadów. 

Na modelu założono w uproszczeniu, że na gruntach ornych stosowana jest dwukrotnie większa ilość 

nawozów niż na pozostałych użytkach rolnych, tj. łąkach, pastwiskach i sadach. W celu określenia 

tych obszarów na modelu, wykorzystano mapę zagospodarowania terenu zlewni Raby w skali 

1:100 000, opracowaną na podstawie interpretacji zdjęć satelity LANDSTAT TM zgodnie z jednolitą 

klasyfikacją użytkowania terenu wg CORINE (rys. 2.5; rozdz. 2.1.5). Szczegółowy podział na różne 

typy pokrycia terenu zlewni Raby przedstawiają Duda i in. (2006a). 

Ładunek czystego azotu zawarty w nawozach mineralnych określono na podstawie 

publikowanych danych o ilości i rodzaju zużytych w ciągu roku nawozów sztucznych. W latach 

2005/2006 w województwie małopolskim średnie zużycie mineralnych nawozów azotowych na 1 ha 

użytków rolnych wynosiło 37,8 kg (WUS, 2007).  

Potencjalnie duże zagrożenie zanieczyszczenia azotanami wód podziemnych powoduje 

intensywna hodowla zwierząt. W Dyrektywie Azotanowej (1991) i RMŚ (2002) przyjęto, że 

w gospodarstwach rolnych powinna być utrzymana taka liczba zwierząt, aby łączna ilość azotu 

pochodząca z ich odchodów, wykorzystywanych jako nawóz naturalny, nie przekraczała rocznie 170 

kgN/ha. Jeżeli roczna dawka nawozów naturalnych na 1 ha gruntów ornych przeliczona na azot 

całkowity przekracza tą wartość, to dawkę należy zmniejszyć. Przybliżone ilości azotu zawartego 

w nawozach naturalnych powstających przy całorocznym utrzymaniu różnych zwierząt 

gospodarskich podaje KDPR (2002). Wielkość i strukturę pogłowia zwierząt, w podziale na: bydło, 

trzodę chlewną, owce, konie, kozy i drób, w poszczególnych powiatach w obszarze zlewni Raby, 

określono na podstawie danych statystycznych (WUS, 2002). Sumaryczne roczne ilości azotu 

pochodzące od różnych gatunków zwierząt hodowanych w poszczególnych powiatach podzielono 

przez powierzchnię użytków rolnych, co pozwoliło uzyskać dla poszczególnych powiatów ładunek 

azotu zawartego w nawozach naturalnych, wyrażony w kgN/(ha·rok).  

Istotnym komponentem w łącznym ładunku azotu wnoszonego do gleby jest jego ilość 

pochodząca z nieskanalizowanych lub nieszczelnie skanalizowanych wsi i małych miejscowości, czy 

też nieusuniętych szamb w obszarach wiejskich. Wielkość ładunku azotu wytwarzanego przez ludzi 

zamieszkałych we wsiach oceniono przy założeniu, że jedna dorosła osoba wydala rocznie wraz 

z ekskrementami średnio 4,5 kg azotu (Twardy i in., 2003), a dziecko poniżej 12 roku życia wydala 

średnio 2 kg azotu w ciągu roku. Azot wnoszony przez mikroorganizmy glebowe określono na 

podstawie badań Pietrzaka (2002). W polskich warunkach orograficznych i klimatycznych, średnia 

ilość azotu wnoszonego do gleby przez mikroorganizmy glebowe wynosi około 8,0 kgN/(ha·rok).  

Następnym uwzględnionym w bilansie elementem jest mokra depozycja azotu z opadów 

atmosferycznych. Zmienność przestrzenna ładunku azotu wnoszonego z opadem atmosferycznym 

wynika m.in. ze stopnia zanieczyszczenia przemieszczających się mas powietrza. Obecne 
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zróżnicowanie przestrzenne ładunku azotu w wodach opadowych w różnych częściach Polski jest 

nieco mniejsze niż w latach poprzednich, co wynika m.in. ze zmniejszenia emisji gazów do atmosfery. 

Średnia zawartość azotu w mokrej depozycji w Polsce w latach 2000-2003 wynosiła około 11,3 

kgN/(ha·rok) (Twardy i in., 2003). Do wyznaczenia obszarowej imisji ładunku azotanów 

pochodzących z atmosfery wykorzystano mapę rocznej mokrej depozycji azotu azotanowego 

w województwie małopolskim, wyrażonej w mgN-NO3/m2 (Bereś i in., 2003).  

Ostatnim elementem uwzględnionym w ocenie łącznego ładunku azotu wnoszonego do gleby 

jest ilość azotu wnoszonego z materiałem siewnym. Przyjęto, że średnia roczna ilość tego azotu 

wynosi około 1,0 kgN/ha gruntów ornych (Pietrzak, 2002). 

W celu uzyskania całkowitego ładunku azotu znajdującego się w profilu glebowym, zsumowano 

obliczone ładunki azotu pochodzące z wyszczególnionych komponentów. Następnie aby uzyskać 

rzeczywisty ładunek azotu, który efektywnie przemieszcza się z gleby do wód podziemnych, 

uwzględniono fakt, że z całkowitej ilości azotu zgromadzonego w glebie tylko jego część 

przemieszcza się głębiej. Ilość tego efektywnego ładunku azotu jest zależna od intensywności 

wiązania azotu przez system korzeniowy roślin, która z kolei zależy od różnych czynników (Żurek, 

2008). Ponieważ jest to zagadnienie złożone, niekiedy stosuje się podejście znacznie uproszczone, 

polegające na przyjmowaniu wartości azotu wiązanego przez rośliny w oparciu o doświadczenia 

innych badaczy. Przykładowo, autorzy RMŚ (2002) przyjmują, że wielkość azotu wykorzystywanego 

przez rośliny wynosi 85% ilości azotu wprowadzanego do gleby w wyniku nawożenia. W związku 

z tym efektywnie migruje głębiej do wód podziemnych tylko 15% ładunku azotu wprowadzanego do 

gleby w wyniku nawożenia. Jednak np. Niemiec (1999) przyjmuje, że wielkość azotu 

wykorzystywanego przez rośliny wynosi 50% jego całkowitej ilości wprowadzonej do gleby. 

Ze względu na istniejące rozbieżności w tej ocenie oraz uwzględniając relatywnie niewielką 

intensywność nawożenia w zlewni Raby w stosunku do reszty kraju, na potrzeby modelu przyjęto 

w uproszczeniu, że wielkość azotu wykorzystywanego przez rośliny wynosi 80% jego całkowitej 

ilości wprowadzonej do gleby. Oznacza to, że do wód podziemnych migruje pozostałe 20% 

całkowitego azotu wprowadzanego do gleby. Po uwzględnieniu tej proporcji uzyskano zmienną 

przestrzennie wielkość rocznej imisji ładunku azotu do wód podziemnych. 

Wielkość imisji azotu do płytkich struktur wodonośnych określono na podstawie stężeń 

azotanów w strumieniu wód, które je zasilają. W tym celu ładunek azotu azotanowego przemnożono 

przez 4,43 uzyskując zmienną przestrzennie wielkość imisji ładunku azotanów, wyrażoną 

w mgNO3/(m2·d) (rys. 7.4). Ładunek ten podzielono przez również zmienne przestrzennie zasilanie 

warstwy wodonośnej (rys. 4.6; rozdz. 4.2.3.3), uzyskując rozkład przestrzenny stężenia azotanów 

migrujących do wód podziemnych, w mgNO3/l (rys. 7.5). 
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Rys. 7.4. Imisja ładunku azotanów do wód podziemnych 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki,            
5-8 – obszary o ładunku azotanów, mgNO3/(m2·d): <10 (5), 10-20 (6), 20-30 (7), >30 (8) 
 

Model procesu migracji azotanów w wodach podziemnych realizowano jako nieustalony na 

bazie modelu pola hydrodynamicznego w warunkach ustalonych, ze względu na założony brak zmian 

układu tego pola w zlewni Raby. Do numerycznego rozwiązania równania transportu masy w wodach 

podziemnych na modelu migracji azotanów w zlewni Raby wybrano tzw. metodę hybrydową HMOC 

(Chiang, Kinzelbach, 2001) pomiędzy metodą charakterystyk MOC a zmodyfikowaną metodą 

charakterystyk MMOC (Zheng, 1993). Jak już wspomniano przyjęto, że azotany w wodach 

podziemnych pierwszej warstwy wodonośnej migrują jak związek konserwatywny, więc 

wielokrotność opóźnienia ich migracji spowodowanego sorpcją (R) wynosi 1. Porowatość aktywna 

(na) utworów, w których odbywa się transport azotanów w zlewni Raby jest zmienna w zależności od 

typu litologicznego utworów wodonośnych (Duda i in., 2006a). W tabeli 7.1 zestawiono przyjęte 
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wielkości porowatości aktywnej. Stałą dyspersji hydrodynamicznej podłużnej αL przyjęto 

w odniesieniu do skali zagadnienia (Behrens, Seiler, 1981; Gelhar i in., 1992; Xu, Eckstein, 1995), 

w tym wypadku w odniesieniu do rozmiaru bloków obliczeniowych Δx=Δy=250 m. Według formuły 

korelacji podanej przez Behrensa i Seilera αL= 25 m, natomiast według formuły korelacji podanej 

przez Xu i Ecksteina αL= 9 m. Ostatecznie zdecydowano się przyjąć wartość pośrednią pomiędzy 

nimi, czyli αL= 15 m. Kierunki przepływu wód podziemnych w tej zlewni są zazwyczaj silnie zmienne 

w wyniku gęstej sieci rzek i potoków, a także ukształtowania powierzchni terenu podgórskiego. 

Przyjęto więc, że stała dyspersji poprzecznej αT wynosi 0,2αL.  

 

 
Rys. 7.5. Stężenie azotanów w wodzie zasilającej płytkie wody podziemne 
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki,            
5-9 – obszary o stężeniach azotanów, mgNO3/l: <10 (5), 10-25 (6), 25-50 (7), 50-100 (8), >100 (9) 
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Tab. 7.1. Wielkości typowych porowatości aktywnych dla utworów wodonośnych wydzielonych 
w zlewni Raby 

Typ utworów wodonośnych  Porowatość 
aktywna na [%] 

Żwiry, otoczaki 30 

Piaski grube i średnie ze żwirami 20 Q 

Piaski drobne, pylaste, gliniaste 22 

Kompleksy piaskowcowe 10 
Kompleksy piaskowcowo-łupkowe 7 
Kompleksy łupkowo-piaskowcowe 4 

Pg-Cr 
(flisz) 

Kompleksy łupkowe 3 
 
 

Wyniki modelowania wskazują, że do 2021 r. nastąpi tylko niewielkie pogorszenie jakości wód 

podziemnych w wyniku zwiększenia powierzchni rejonów z wodami o wyższych stężeniach azotanów 

(rys. 7.6). Zmiany w rozkładzie stężeń azotanów są niewielkie ze względu na krótki czas przyjęty do 

prognozy i dotyczą głównie obszaru Bochni, Myślenic i Dobczyc. W obszarach leśnych wody 

utrzymają swoją dotychczasową dobrą jakość pod względem zawartości azotanów.  

Tendencja wzrostu stężeń azotanów w wodach podziemnych, a w konsekwencji także 

w powierzchniowych, prawdopodobnie będzie trwała, z uwagi na systematyczny wzrost stężeń 

azotanów w wodach przesączających się z profilu glebowego terenów rolniczych i wiejskich. Wynika 

to z sumy dwóch elementów: procesu polityczno-ekonomicznego i stosunkowo wysokiego 

dopuszczalnego rocznego ładunku azotu w nawozie wynoszącego 170 kgN/(ha·rok) (KDPR, 2002; 

RMŚ, 2002). Proces polityczno-ekonomiczny to dążenie rolników do zwiększania kwot dopłat do 

produkcji rolnej. Ponieważ kwoty te rosną wraz z wielkością obszarów upraw, plonów i hodowli, 

nieunikniona jest intensyfikacja produkcji rolnej, czyli wzrost nawożenia. Wzrost prawdopodobnie 

może osiągnąć teoretyczną barierę ładunku azotu wprowadzanego z nawozem do gleby (RMŚ, 2002; 

KDPR, 2002). Z tym ładunkiem sumują się jeszcze inne, np. z nieszczelnej kanalizacji zarówno na 

wsiach, jak i w miastach, źle zlikwidowanych szamb i gnojówek, przyoranych słomy i liści na polach, 

itp. W efekcie końcowym, łączny ładunek azotu wprowadzany do wód podziemnych będzie większy. 

Stopień wiarygodności prognozy zagrożenia jakości wód podziemnych ze strony azotanów 

zależy od prawidłowości określenia wielkości ładunku azotu wnoszonego do gleby oraz wiązanego 

(wykorzystywanego) przez rośliny. Dlatego też należy dążyć do dokładniejszego sposobu 

przeprowadzania obliczeń wnoszonego ładunku azotu, pochodzącego z różnego typu przyczyn. 

Dotyczy to szczególnie uwzględnienia obecnej i prognozowanej nieszczelności sieci kanalizacyjnej 

w miastach i wsiach oraz oceny wielkości ładunku azotu w ściekach komunalnych. A także większego 

zróżnicowania, między gminami lub przynajmniej między powiatami, wielkości ładunku azotu 

wprowadzanego do gleby wraz z nawozami mineralnymi oraz uwzględnienia prognozowanego trendu 

czasowego wielkości nawożenia. Należy również dążyć do dokładniejszego sposobu określenia 

wielkości ładunku azotu wykorzystywanego przez rośliny (Duda i in., 2008). 



   

  
Rys. 7.6. Prognoza stężeń azotanów w wodach podziemnych: a) czwartorzędowego poziomu wodonośnego; b) paleogeńsko-kredowego poziomu wodonośnego 
w 2021 r.  
Objaśnienia: 1 – granica modelu, 2 – granica zlewni hydrograficznej, 3 – rzeki, 4 – Zbiornik Dobczycki, 5 – punkty monitoringowe, 6-8 – obszary o stężeniach azotanów, mgNO3/l: 
<10 (6), 10-25 (7), 25-50 (8), 9a – nieaktywne bloki modelu, 9b – obszar zapadliska przedkarpackiego  
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7.1.4. Działania służące poprawie stanu jakościowego wód 

Istotnym działaniem służącym poprawie stanu jakościowego wód jest edukacja ekologiczna. 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest m.in. przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa 

(www.gornaraba.krakow.pl) w szkołach podstawowych i średnich na terenie gmin będących 

członkami Związku. Pośrednio, również mieszkańcy zlewni są objęci działaniami edukacyjnymi 

poprzez uczestniczenie w procesie decydowania o budowie obiektów infrastruktury z zakresu ochrony 

środowiska. 

Organizacją, która wykorzystuje edukację ekologiczną w celu aktywizowania społeczeństwa do 

działań na rzecz ochrony środowiska jest również Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

w Krakowie (www.roee.org.pl). ROEE zajmuje się koordynacją projektów edukacyjnych, 

angażujących szerokie rzesze i o dużym oddziaływaniu. A oto niektóre z nich:  

• Błękitny Kciuk – projekt edukacyjny, którego celem jest poszanowanie i ochrona zasobów wód.  

Projekt edukacyjny „Błękitny Kciuk” (Blue Tumb), oparty na wzorach amerykańskich, jest 

nastawiony na budowanie świadomości ekologicznej w zakresie poszanowania i oszczędzania 

zasobów wodnych, przede wszystkim u dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – także 

u dorosłych. Jednym z takich rodzimych elementów projektu był szkolny monitoring czystości 

wód w zlewni Zbiornika Dobczyckiego prowadzony przez cały 1996 rok. Program miał pomóc 

w ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do zbiornika i utrzymaniu czystości wód zbiornika 

przez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, mających wpływ na sporą 

część „niezorganizowanego” zrzutu zanieczyszczeń rolniczych i bytowych (Regionalny Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej, 1997); 

• Punkt Informacji o Środowisku i Biblioteka Ekologiczna.   

Biblioteka Ekologiczna składa się z ponad 8000 książek, 130 roczników i 1000 pojedynczych 

tytułów czasopism, 400 filmów, ok. 30000 wycinków prasowych itd. Jest to prawdopodobnie 

jedna z największych bibliotek specjalistycznych, prowadzonych przez ekologiczne organizacje 

pozarządowe;  

• Edukacyjny Internet Ekologiczny – budowa i uzupełnianie strony internetowej zawierającej 

informacje o źródłach informacji o środowisku, czasopismach ekologicznych, bazach danych, 

linkach (www.zrodla.org); 

• Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej dla Małopolski Zachodniej;  

• Polskie Biuro Koordynacyjne IGU – Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej 

– wydawanie magazynu EUROEKO;  

• Szereg lokalnych projektów, jak np. Klub Miłośników Podróży Ekologicznych, polegający na 

organizowaniu specjalnych wycieczek dla rodzin i klas, połączonych z poznawaniem przyrody 

i działaniami na jej rzecz. 

 

Istotnym zadaniem stojącym przed administracją odpowiedzialną za gospodarkę wodną jest 

zachęcanie społeczności do udziału w decyzjach o gospodarowaniu wodami. Włączanie 
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społeczeństwa w podejmowanie decyzji związanych ze środowiskiem wodnym stanowi istotny 

element RDW (2000), która koordynuje prawo odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Dyrektywa 

wprowadza udział społeczeństwa jako nowy, ważny instrument gospodarowania wodami 

(www.rdw.org.pl). Osiągnięciu celów RDW mają służyć plany gospodarowania wodami, opracowane 

dla całego dorzecza. Jednym z głównych elementów planów są programy działań, które pozwolą 

osiągnąć dobry stan wód przy jak najrozsądniejszych kosztach. Niewątpliwie działania te wiążą się 

z konsekwencjami finansowymi. Właśnie myśl o grupach, które będą ponosić koszty poprawy stanu 

środowiska wodnego stanowi główny powód, dla którego RDW (2000) kładzie tak duży nacisk na 

angażowanie społeczeństwa w planowanie w gospodarce wodnej (Chammas, 2007a). Do grup, które 

powinny być angażowane w proces konsultacji społecznych, należy zaliczyć: 

• administrację rządową i samorządową, 

• organizacje sektora komercyjnego, 

• organizacje pozarządowe, ekologiczne, 

• grupy lokalne biorące udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów (stowarzyszenia rolników, 

mieszkańców), 

• jednostki naukowo-badawcze, 

• mieszkańców, przedstawicieli użytkowników. 

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji jest usankcjonowany prawnie 

(Ustawa…, 2008), wynika z samej istoty demokracji i jest potrzebny do realizacji prawa każdego 

obywatela do kształtowania rozwoju własnego otoczenia. W gospodarowaniu wodami jest 

nieodzowny przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie niesie ze sobą zaangażowanie 

poszczególnych środowisk zainteresowanych użytkowaniem wód. Udział społeczeństwa łączący 

interesy zarówno władz lokalnych, regionalnych i państwowych, jak i różnych zainteresowanych 

środowisk, łącznie z organizacjami ekologicznymi, ma na celu przede wszystkim zapewnienie 

przychylności dla planowanych działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód. Takie 

podejście ukazujące nie tylko koszty, jakie będzie musiało ponieść społeczeństwo, ale przede 

wszystkim wskazujące na korzyści, jakie przyniosą wszystkim grupom interesu przyjęte w planie 

gospodarowania wodami działania, pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów na etapie realizacji 

tych działań (Chammas, 2007b).  
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7.2. Wydzielenie jednostek bilansowych dla potrzeb  

      gospodarowania zasobami wód podziemnych 

W granicach zlewni Raby, drenującej w sposób bezpośredni pierwszą warstwę wodonośną 

i w sposób pośredni głębsze poziomy wodonośne, wydzielone zostały trzy JCWPd na podstawie 

przebiegu granic strukturalnych. Jednak granice te nie odzwierciedlają warunków odnawialności 

zasobów wód podziemnych, a tym samym nie mogą stanowić podstaw do właściwej oceny ich stanu 

ilościowego (Szczepański, Szklarczyk, 2008).  

W zlewniowym systemie wodonośnym (Herbich i in., 2003) podstawą racjonalnego 

gospodarowania zasobami wód podziemnych jest wydzielenie właściwych jednostek bilansowych, 

których granice powinny opierać się na warunkach hydrodynamicznych. Granice hydrodynamiczne, 

tzn. działy wód podziemnych powinny być podstawowym kryterium wydzieleń regionów 

wodnogospodarczych. Granice hydrostrukturalne mają dla tych celów znaczenie drugorzędne. Zaletą 

przyjęcia granic w oparciu o hydrodynamiczne kryterium zlewniowe, jest także zgodność granic 

jednolitych części wód z zasięgiem obszarów bilansowania i zarządzania wodami oraz dokonywania 

ocen ilościowych i jakościowych wód (Szklarczyk, 2008). Rozpoznanie stanów w użytkowych 

poziomach wodonośnych jest możliwe tylko dla systemów o wiarygodnych uwarunkowaniach 

hydrodynamicznych: zasilanie, przepływ i drenaż wód podziemnych. Do tego rozpoznania należy 

dołączyć także oddziaływanie antropogeniczne: praca ujęć, systemy odwadniające/nawadniające, 

obiekty hydrotechniczne oraz istniejące i potencjalne ogniska zanieczyszczeń. 

Przyjęcie całego obszaru zlewni Raby jako jednej JCWPd, zgodnie z propozycją Szczepańskiego 

i Szklarczyka (2008) powoduje, iż w całej zlewni Raby stan chemiczny zostanie oceniony jako dobry. 

Taka agregacja będzie skutkować tym, że prawdopodobnie nie zostaną podjęte żadne działania 

zapobiegające dalszej degradacji wód w północnej części zlewni (obecna JCWPd 139), gdzie stan 

chemiczny oceniono jako słaby. 

Oceniając stan wód podziemnych należy zatem dopuścić bardziej szczegółowy podział na 

subjednostki, w obszarach o zróżnicowanych oddziaływaniach antropogenicznych. Subjednostki 

powinny być wydzielane na podstawie przebiegu granic hydrodynamicznych, odzwierciedlanych 

granicami zlewni niższych rzędów. Taki tok postępowania, czyli podstawowe kryterium 

hydrodynamiczne i podrzędne kryterium hydrostrukturalne jest uzasadnione w przypadkach 

występowania jednoznacznie zarysowanych granic kontaktów skał wodonośnych na powierzchni lub 

pod niewielkim przykryciem skałami bardzo słabo lub praktycznie nieprzepuszczalnymi (Szczepański, 

Szklarczyk, 2008).  

Dla właściwej gospodarki zasobami wód lepsze są zatem szczegółowe wydzielenia, czyli 

zlewnie cząstkowe (subjednostki) a dla wstępnej oceny zlewnie II-go rzędu, takie jak np. zlewnia 

Raby. Z tego powodu wydzielono w zlewni Raby siedem subjednostek gospodarowania zasobami wód 

podziemnych z uwzględnieniem ich jakości. Ich podstawową charakterystykę zestawiono w tabeli 7.2, 

a granice przedstawiono na rysunku 7.7. 
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Tab. 7.2. Proponowane subjednostki gospodarowania zasobami wód podziemnych 

Podział proponowany Podział obowiązujący 

Nr Nazwa Powierzchnia 
[km2] 

Kod 
SJCW 

Nr 
JCWPd 

1 Raba od źródeł do ujścia Skomielnianki wraz z nią 114,0 GW0208 153, 154 
2 Raba od ujścia Skomielnianki do Zbiornika Dobczyce 398,07 GW0209 153, 154 
3 Mszanka 174,02 GW0210 153, 154 
4 Zbiornik Dobczyce 79,17 GW0211 153 
5 Raba od Zbiornika Dobczyce do ujścia Stradomki 214,77 GW0212 139, 153 
6 Stradomka 370,46 GW0213 153 
7 Raba od ujścia Stradomki do ujścia do Wisły 185,70 GW0212 139, 153 

 
 
 

 
Rys. 7.7. Propozycja podziału zlewni Raby na subjednostki gospodarowania zasobami wód 
podziemnych  
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice subjednostek, 5 – numer 
subjednostki  
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Generalnie przebiegi granic subjednostek są podobne do granic SJCW (Opracowanie…, 2007). 

Różnica polega na wydzieleniu dodatkowej części na północy obszaru badań, czyli wydzielenie 

w obrębie GW0212 dwóch subjednostek, tj. 5 i 7 (rys. 7.7). Uzasadnieniem takiego podziału jest 

niewłaściwa ocena stanu chemicznego we wspomnianej SJCW (rozdz. 6.2.7). Przy podziale GW0212 

na część północną obejmującą fragment zlewni Raby od ujścia Stradomki do ujścia Raby do Wisły 

(proponowana subjednostka 7) i część południową obejmującą fragment zlewni Raby od Zbiornika 

Dobczyce do ujścia Stradomki (proponowana subjednostka 5) okazuje się, że stan chemiczny jest 

w nich różny. W części północnej jest słaby, a w części południowej dobry (rys. 7.8). Słaby stan 

chemiczny w całej GW0212 jest wynikiem wysokiego stężenia żelaza w jej części północnej, czyli 

proponowanej subjednostce 7. W przypadku braku opróbowania jednego z punktów monitoringowych 

o wysokich stężeniach żelaza, mielibyśmy do czynienia z dobrym stanem chemicznym w całej 

GW0212. Proponowany podział pozwoli na dokładniejszą i wiarygodniejszą ocenę stanu wód 

podziemnych w obszarze zlewni, a w konsekwencji bardziej racjonalną gospodarkę ich zasobami. 

Tylko w tych częściach wód, w których będzie to konieczne, powinny zostać podjęte działania 

zapobiegające degradacji wód podziemnych.  

 

 
Rys. 7.8. Stan wód podziemnych w proponowanych subjednostkach gospodarowania zasobami wód 
podziemnych  
Objaśnienia: 1 – granica zlewni Raby, 2 – rzeki, 3 – Zbiornik Dobczycki, 4 – granice subjednostek, 5 – numer 
subjednostki, 6-7 – stan wód podziemnych: 6 – dobry, 7 – słaby 
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7.3. Schemat gospodarowania zasobami wód podziemnych 

z uwzględnieniem ich jakości 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz wynika konieczność wypracowania metodyki 

postępowania w procesie optymalizacji prowadzonej i zamierzonej gospodarki zasobami wód oraz 

konieczności ich ochrony. Schemat postępowania w ramach racjonalnego gospodarowania zasobami 

wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości przedstawiono na rysunku 7.9. 
 

 
Rys. 7.9. Schemat gospodarowania zasobami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości 
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8. PODSUMOWANIE  

Inwentaryzowanie wielkości poboru wód podziemnych i porównywanie jej z dostępnymi 

zasobami wód podziemnych jest jednym ze strategicznych zadań gospodarki wodnej, mającym na celu 

osiągnięcie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Ze względów finansowych rolnicy 

ograniczają ilość wody pobranej z wodociągów i korzystają w dalszym ciągu z własnych studni 

przyzagrodowych lub indywidualnych ujęć. Oznacza to, że problematyka oceny wielkości 

rzeczywistego poboru wód podziemnych musi uporać się z ewidencją poboru rejestrowanego, 

opartego na szczególnym korzystaniu z wód oraz z oszacowaniem wielkości poboru 

nierejestrowanego, jaki dopuszczają warunki zwykłego korzystania z wód. Konieczne jest 

doskonalenie metod zbierania danych o wielkości poboru rejestrowanego i danych niezbędnych do 

szacunków poboru nierejestrowanego. 

Do wypracowania metodyki gospodarowania zasobami wód podziemnych z uwzględnieniem 

ich jakości wybrano zlewnię Raby, wskazując równocześnie na niewłaściwe wyznaczenie granic 

JCWPd w jej obrębie. 

Ocena warunków krążenia wód w obszarze zlewni Raby przeprowadzona została metodą 

modelowania cyfrowego przy wykorzystaniu programu obliczeniowego Processing Modflow v. 5.3 

(Chiang, Kinzelbach, 1991-2001). Trójwarstwowy model obszaru filtracji, obejmujący 

czwartorzędowe i paleogeńsko-kredowe utwory wodonośne opracowany został w oparciu o istniejące 

materiały dokumentacyjne oraz wyniki własnych badań terenowych (kartowanie hydrogeologiczne). 

Wykonane obliczenia symulacyjne miały na celu rekonstrukcję naturalnych warunków 

przepływu wody w obszarze zlewni oraz odtworzenie stanu uwzględniającego pracę ujęć wód 

podziemnych z wydajnością rejestrowaną w 2007 r., oraz stanu uwzględniającego wielkości 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, dla trzech wieloleci charakterystycznych. 

Wielowariantowe rozwiązania prognostyczne pozwalają na optymalizację gospodarowania zasobami 

dyspozycyjnymi i określenie wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęć przy utrzymaniu 

nienaruszalnych przepływów w ciekach. Wyniki obliczeń modelowych przedstawiono w postaci 

zestawień bilansowych (tab. 5.1, 5.3, 5.5; rys. 5.1-5.3) oraz map depresji wywołanej poborem wód 

podziemnych (rys. 5.6-5.9). 

W ramach realizacji zadań badawczych dokonano oceny stanu ilościowego oraz chemicznego 

wód podziemnych w zlewni Raby, dla wydzielonych fragmentów JCWPd oraz dla SJCW. Ponieważ 

granice JCWPd zostały poprowadzone wg wydzieleń hydrostrukturalnych, niezgodnych z przebiegiem 

granic SJCW, występowały trudności z właściwą oceną stanu wód podziemnych w poszczególnych 

JCWPd. Ocena stanu ilościowego w JCWPd i SJCW wykazała, że we wszystkich częściach jest on 

dobry (rys. 6.2, 6.3). Ocena stanu chemicznego w JCWPd wykazała, że wody w JCWPd 153 i 154 

charakteryzują się dobrym stanem chemicznym, a w JCWPd 139 – stanem chemicznym słabym (rys. 

6.11). Ocena stanu chemicznego w SJCW wykazała, że wody w GW0212 charaktereryzują się słabym 

stanem chemicznym, a w pozostałych SJCW mamy do czynienia z dobrym stanem chemicznym wód 
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podziemnych (rys. 6.12). Słaby stan chemiczny JCWPd 139 i GW0212 związany jest 

z przekroczeniami wartości granicznych dla żelaza i manganu.  

Przyjęcie całego obszaru zlewni Raby jako jednej JCWPd, zgodnie z propozycją Szczepańskiego 

i Szklarczyka (2008) powoduje, iż w całej zlewni stan chemiczny zostanie oceniony jako dobry. 

W  związku z tym nie zostaną podjęte żadne działania zapobiegające dalszej degradacji wód 

w  północnej części zlewni, gdzie stan chemiczny został oceniony jako słaby. Oceniając stan wód 

podziemnych należy zatem dopuścić bardziej szczegółowy podział na subjednostki, w obszarach 

o  zróżnicowanych oddziaływaniach antropogenicznych. W zlewniowym systemie wodonośnym, 

subjednostki powinny być wydzielane na podstawie przebiegu granic hydrodynamicznych, 

odzwierciedlanych granicami zlewni niższych rzędów. 

Zaproponowano wydzielenie w zlewni Raby siedmiu subjednostek gospodarowania zasobami 

wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości (rys. 7.7). Ocena stanu wód podziemnych dla tak 

wydzielonych części będzie dokładniejsza i wiarygodniejsza (rys. 7.8). Taki podział pozwoli 

równocześnie na opracowanie wielowariantowych symulacji (prognoz) zmierzających do 

optymalizacji warunków eksploatacji i racjonalizacji gospodarowania zasobami wód podziemnych 

w   wydzielonych subjednostkach. W rozdziale 7.3 przedstawiono propozycję postępowania 

(metodykę) dla osiągnięcia tych celów. Propozycja ta bazuje na przyjęciu granic hydrodynamicznych 

dla wydzielenia jednostek bilansowych w zlewniowych systemach kształtowania się i przepływu wód 

podziemnych. Wyjściowymi elementami postępowania jest zebranie i krytyczne przeanalizowanie 

materiałów archiwalnych oraz wykonanie kartowania hydrogeologicznego i sozologicznego. Analiza 

dokumentacji hydrogeologicznych, map, danych Banku Hydro, danych hydrologicznych 

i  meteorologicznych IMGW, pomiary położenia zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych 

pozwalają na opracowanie modelu koncepcyjnego stanowiącego podstawę do zbudowania modelu 

matematycznego badanej jednostki. Rezultaty obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych na modelu 

pozwalają na sporządzenie wiarygodnych bilansów wód podziemnych w wydzielonych obszarach 

bilansowych. Z bilansowych obliczeń można w każdym wariancie ocenić wpływ pracy ujęć na 

przepływy w ciekach powierzchniowych oraz na lokalne lub regionalne zmiany w układzie krążenia 

wód. Schemat postępowania w wymiarze regionalnym i lokalnym przedstawia Szczepański (2008).  
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