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Wstęp
W obrębie Bytomia, który do niedawna był miastem górniczo-przemysłowym
(obecnie funkcja górnicza zanika) procesy deformacji środowiska, a w szczególności warunków wodnych trwają od XI w. Rozwój uprzemysłowienia i urbanizacji
przestrzennej doprowadził do wielokierunkowych zmian stosunków wodnych
Bytomia. Zmiany te przedstawić można (Wrona, Klecha 2001) jako: deformacje
powierzchni zlewni i górotworu, geomechaniczne przekształcenia powierzchni
zlewni, zmiany retencji zbiornikowej, zmiany warunków hydrologicznych, przekształcenia sieci hydrograficznej, zmiany odpływu rzecznego, zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych.
Deformacje powierzchni zlewni i górotworu
W następstwie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego powierzchnia
terenu ulega deformacjom, których charakter, wielkość, zasięg i przebieg zależą
przede wszystkim od budowy nakładu i sposobu prowadzenia wydobycia kopalin.
Deformacje ujawniające się na powierzchni ziemi, z uwagi na charakter, dzieli
się na nieciągłe i ciągłe. Deformacje nieciągłe występują zazwyczaj przy eksploatacji z zawałem stropu pokładów węgla oraz rud cynku i ołowiu, zalęgających na
głębokościach mniejszych niż około 80-100 m. Mogą one pojawić się w trakcie
prowadzenia eksploatacji albo też po upływie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat
po jej zakończeniu. Podziemna eksploatacja górnicza powoduje, że na powierzchni
ziemi tworzą się niecki osiadania (deformacje ciągłe). O rozmiarach osiadania
świadczy wielkość obniżeń powierzchni ziemi, które wynosiły: Bytom-Karb – 21
m, Bytom-Bobrek – 16 m, Bytom – Rozbark – 13-14 m i Bytom-Północ – 8-11 m.
Jak się przewiduje do 2010 r. (Wrona 1998; Wrona, Holak 1995) maksymalne osiadania terenu wynosić mogą na obszarach górniczych miejscowości od 0,5 do 16 m.
Istniejące i przewidywane deformacje górotworu oraz tworzące się niecki osiadania
wpływają w zasadniczy sposób na zmiany warunków hydrologicznych gruntów.
Zmiany warunków hydrologicznych
W świetle literatury (Trafas 1969, Wrona i in. 1987; Wrona, Holak 1995)
zmiany warunków hydrologicznych gruntów obejmują zmiany ilościowo-przestrzenne spowodowane przez eksploatację górniczą, rozwój przemysłu i inne
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czynniki antropogeniczne. Zmiany te – to zawodnienie bądź osuszenie gruntów.
Aktualnie w Bytomiu występuje zawodnienie gruntów. Zmiany niektórych elementów kształtujących lokalne warunki hydrologiczne, a w szczególności zmiany
położenia i ruchu zwierciadła wód podziemnych, powodują zaburzenia spływu,
infiltracji, odpływu, a także zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Szczególną
wrażliwością odznaczają się doliny rzeczne, w których gleby cechują się niekorzystnymi warunkami powietrzno-wodnymi, wynikającymi ze zbyt wysokiego
poziomu wód gruntowych. W obszarach, gdzie poziom wód gruntowych przeważnie zalegał głęboko, osiadanie prowadzi do powstania bezodpływowych niecek, w
których gromadzą się wody opadowe. Są to zawodnienia napływowe (okresowe)
powszechnie spotykane w Bytomiu.
Geomechaniczne przekształcenia powierzchni zlewni
Przekształcenia geomechaniczne powstają w wyniku trwałego, technicznego zabudowania gruntów, związanego z rozwojem budownictwa, infrastruktury
technicznej, odkrywkowej eksploatacji kopalin oraz składowaniem na powierzchni
odpadów przemysłowych i komunalnych. Tereny objęte osiadaniem i zawodnieniem gruntów, były w większości niwelowane odpadami górniczymi. Szczególnie
dotyczy to doliny Bytomki oraz obszarów depresyjnych, położonych w dopływach
tej rzeki, oraz Brynicy. W ten sposób zlikwidowano w latach 1955-2000 ponad
190 ha trwałych zalewisk i rozlewisk. Natomiast blisko 35 ha wyrobisk zostało
zniwelowane przez odpady komunalne. Zawodnienie gruntów oraz geomechaniczne
przekształcenia zlewni prowadzą do transformacji użytkowania i zagospodarowania
terenu, wzrostu retencji zbiornikowej, przekształceń sieci hydrograficznej oraz do
zrzutu ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych.
Zmiany retencji zbiornikowej
W procesie przeobrażeń warunków wodnych Bytomia ważną rolę odgrywają
obszarowe obiekty hydrograficzne. Wykorzystując zdjęcia lotnicze z lat 1973-1996
oraz dostępne materiały kartograficzne wraz z kartowaniem terenowym wykonanym
w różnych okresach, przeprowadzono ocenę zmian ilości powierzchni i objętości
zbiorników wodnych (Gronet, Wrona 1989; Wrona 1998). Występujące w latach
1955-2000 zbiorniki wodne posiadały przeważnie charakter antropogeniczny. W
tym okresie zanotowano spadek liczby i powierzchni zbiorników wyrobiskowych
oraz bardzo wysoki przyrost liczby (447%) i powierzchni (338%) zbiorników
zapadliskowych. Ogólna liczba zbiorników wodnych wzrosła o 80 ha (65,8%),
powierzchnia o 104,6 ha (58,5%), a objętość o 1,34 mld m3 (74,8%). Dominują
zbiorniki małe. W 2000 r. ponad 55% zbiorników posiadało powierzchnię poniżej
0,25 ha. Średnio w 1955 r. na 1 zbiornik przypadało 0,483 ha i objętości 4727 m3,
natomiast w 2000 r. średnia powierzchnia zbiornika wynosiła 0,772 ha, a objętość
9812 m3.
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Przekształcenia sieci hydrograficznej
Przez obszar Bytomia przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczami Odry i
Wisły (ryc. 1). Porównując stan sieci rzecznej (Wrona, Klecha 2001), odtworzony na podstawie map topograficznych w skali 1:25 000 wydanych w 1885 r., ze
współczesnymi mapami oraz zdjęciami lotniczymi z 1996 r. w skali 1:26 000 (ryc.
2) ustalono, że zmiany w długości cieków i rowów w okresie 1883-1996 wynosiły:
w zlewni Potoku Rokitnickiego +1,5 km, w zlewni Szarlejki +3,2 km, a w zlewni
Bytomki -20,0 km.
Najistotniejsze przekształcenia sieci rzecznej nastąpiły w zlewni Bytomki.
Rzeka ta nie posiada źródeł naturalnych (Lęś-Rogoż 1962). Początek Bytomki
stanowi sztuczny rów prowadzący od Bytomia-Karbia, wzdłuż torów PKP, do kanału przy ulicy Budryka. W XIX w. Bytomka wypływała z innej części miasta (ryc.
2) tj. z Wysoczyzny Miechowickiej (okolice parku dworskiego). W początkowym
odcinku (tzw. Rów Karbowski) rzeka ma przepływ 5-10 m3/min. W rejonie Gliwic
natężenie przepływu wzrasta i wynosi 70-90 m3/ min. Ponad 90% tych wód to
ścieki komunalne i przemysłowe. Koryto Bytomki poza nielicznymi odcinkami
jest otwarte i nieuregulowane. Od źródeł (km 22,075) do km 19,100 rzeka jest od
początku XX w. narażona na występowanie licznych szkód górniczych.
Zlewnia Potoku Rokitnickiego nie została objęta ujemnymi wpływami działalności gospodarczej. Posiada ona nadal charakter naturalny, odznaczając się licznymi walorami przyrodniczymi (Holak 1998). Dolinki mniejszych cieków cechują
się lokalnym nawilgoceniem terenu, bez odpływu. Nawilgocenie to jest związane
z wysiękami infiltracyjno-ewaporacyjnymi.
Zmiany odpływu rzecznego
Badania A. S. Jankowskiego (1996) wykazały, że zmiany odpływu Bytomki
w profilu Gliwice (A=136,5 km2) w latach 1971-1990 są niewielkie (tab. 1).
W tym okresie zależność odpływu do opadu uległa zaburzeniu. Sumy opadów
atmosferycznych wykazywały tendencję spadkową (-25,3%), a przepływy wykazywały niewielką wartość ujemną (-5,8%). Utrzymywanie się spływu na zbliżonym
poziomie, świadczyć może o stabilizacji warunków hydrologicznych. Po 1990 r.
Tab. 1. Zmiany średniorocznych przepływów i spływów w zlewni Bytomki w latach 1971-1990
Tab. 1. Changes in mean-annual discharges and flows in the Bytomka catchment over
1971-1990
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Fig. 1. The hydrographic division of Bytom city – state in 1996

Ryc. 1. Podział hydrograficzny miasta Bytomia – stan w 1996 r.

Fig. 2. The river net in Bytom city – state in 1883

Ryc. 2. Sieć rzeczna miasta Bytomia – stan w 1883 r.

wobec zastoju gospodarczego, likwidacji zakładów górniczych i przemysłowych,
nastąpiło ograniczenie odpływu wód z tych obiektów, a tym samym uległy dalszym zaburzeniom warunki wodne. Wahania sezonowe i przypadkowe odpływu
uzależnione od warunków meteorologicznych były niewielkie. Wskazują one, że w
zlewni Bytomki o wielkości odpływu decydują warunki antropogeniczne tj. głównie
zrzuty ścieków przemysłowych (w tym wód dołowych) i komunalnych. Problem
ten wymaga badań szczegółowych.
Zmiany zanieczyszczenia wód powierzchniowych
Zmiany czystości wód powierzchniowych są rezultatem nieodpowiednio
prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności dotyczy to zużycia
wody. Pod tym względem Bytom zajmuje 23 miejsce wśród 112 miast Polski w
których koncentrowało się 64% krajowego zużycia wody na cele przemysłowe oraz
59% na cele komunalne. Zużycie wody w Bytomiu w 1999 r. wynosiło 25,9 hm3,
a w 1992 r. – 43,4 hm3. Z tego przeznaczono na cele przemysłowe w roku 1992 –
12,6 hm3, a w roku 1999 – 6,5 hm3 oraz eksploatacji sieci wodociągowej w roku
1992 – 30,8 hm3, a w roku 1999 – 19,4 hm3 (Ochrona środowiska i gospodarka
wodna (1975-2000), Materiały i informacje statystyczne GUS, Warszawa).
Ilości ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania,
odprowadzane w latach 1973-1999 do wód powierzchniowych lub do ziemi zestawiono w tabeli 2.
W związku z prowadzoną modernizacją oczyszczalni ścieków Bytom Centrum
oraz spadkiem ilości ścieków, nastąpiła poprawa jakości ich oczyszczania. Ładunki
najbardziej charakterystycznych zanieczyszczeń, jakie odprowadzono w 1996 r.
ilustruje tab. 3.
Wyniki monitoringu wód płynących miasta Bytomia dla lat 1976-1998 (Wrona
i in. 1987; Wrona, Klecha 2001) wskazują na olbrzymie ich zanieczyszczenie. Dla
Bytomki dynamikę jakości wód powierzchniowych (wybrane wskaźniki) w latach
1956-1998 przedstawiono w tabeli 4.
Tab. 2 Zmiany ilości ścieków miasta Bytomia w latach 1973-1999.
Tab. 2. Changes in the volume of sewage in the city of Bytom over 1973-1999
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Tab. 3. Porównanie ładunków zanieczyszczeń miasta Bytomia jedenastu dużych miast
górnośląskich oraz województwa katowickiego.
Tab. 3. Comparison of pollutant loads of the city of Bytom and of other 11 cities
of the Upper Silesian Industrial Region and of the Katowice Region

Objaśnienia: a – kg/dobę, b – Mg/r, I – dane dla Bytomia, II – dane dla 11 miast woj.
katowickiego o liczbie ludności 100-500 tys. mieszkańców, III – dane dla całego
województwa katowickiego
Źródło: Raport o stanie środowiska województwa katowickiego (1997)

Badania stopnia zanieczyszczenia wód stojących (Postawa, i in. 1987) m.in.
pod kątem możliwości ich wykorzystania dla celów hodowlanych (objęto 29 zbiorników o powierzchni 56 ha) wykazują, że są one silnie zanieczyszczone. Wody
zaledwie 5 zbiorników o powierzchni 3,7 ha odpowiadały wymaganiom normatywnym II klasy czystości, czyli nadawały się do zarybienia bez zastrzeżeń. Pozostałe
zbiorniki zostały zdyskwalifikowane z uwagi na ponadnormatywne przekroczenia
zawartości chlorków, których maksymalne wartości wahały się od 4704 mg/dm3
Tab. 4. Zmiany podstawowych zanieczyszczeń Bytomki w latach 1956-1998
Tab. 4. Changes of the main pollutants of the Bytomka River over 1956-1998
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do 5645 mg/dm3 (norma 14-krotnie przekroczona dla III klasy) i siarczanów, których maksymalne wartości wynosiły od 1115 mg/dm3 do 1769 mg/dm3 (5-9 razy
przekroczona norma). Jest to rezultatem zasypania zbiorników skałą płonną oraz
ługowaniem zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne i wody stojące, a także
dopływem „dzikich” zrzutów ścieków bytowo-gospodarczych. Świadczą o tym występujące w niektórych zbiornikach przekroczenia BZT5, żelaza, manganu, cynku,
ołowiu, miedzi, kadmu i części rozpuszczonych.
Podsumowanie
Syntetyczne zarysowanie zmian warunków wodnych Bytomia, wskazuje na rozmiary przekształceń, jakie związane są z eksploatacja kopalin i zabudową gruntów.
Elementy hydrologiczne nowopowstałe (zbiorniki wodne, zabagnienia, zalewiska)
oraz zanikające (niwelacja odpadami), powodują na istniejących obszarach górniczych ciągłe zmiany krajobrazowe. Badania florystyczne (Holak 1998) wykazały,
że w 33 zbiornikach wodnych występuje 21 gatunków objętych ochroną bądź,
w ujętych w czerwonej liście, roślin naczyniowych zagrożonych – Górnego Śląska. Nowe siedliska wodne powstałe w wyniku silnej antropopresji mogą stać się
dogodnym miejscem do rozwoju gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych,
szczególnie dla tych, które wykazują większą tolerancję na zmiany środowiska.
Niepokojący jest jednak fakt niszczenia również i tych „antropogenicznych”
stanowisk rzadkich i chronionych roślin. Większość bowiem tych obiektów hydrograficznych jest niwelowana badź przeznaczona do zasypania (rekultywacji)
odpadami przemysłowymi.
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TRANSFORMATIONS OF WATER CONDITIONS
IN THE CITY OF BYTOM IN THE YEARS 1955-2000
Summary
The intensive extraction of mineral resources, especially of hard-coal, limestone, dolomites, and of clayey raw materials for the needs of building industry
as well as of ores of zinc and lead, have caused transformations of water conditions
in Bytom. Investigations using teledetection methods map analyses, and field
mapping made it possible to assess the size of water condition transformations.
In the years 1955-2000 the number of water reservoirs was increased by about
68,8 % (80 reservoirs), their surface rose by about 104,6 hectares (58,5 %) and
the volume of the reservoirs rose by about 1,34 billion m3 (74,8%). Transformations
of the river network in the city are connected with the regulation of watercourses,
their embankment, and building of troughs (sewage systems) in the city center. A
fall of water consumption and the relevant fall of sewage discharges were observed
in 1990. A low degree of sewage cleaning causes that all the streams investigated
do not meet the established third class of water cleanliness. As compared with
1955 a fourfold increase of ground bogginess has taken place. The floristic research
covering 30 mining subsidence reservoirs and 3 exploitation reservoirs has shown
the occurrence of 21 species under legal protection considered as rare species. Most
of those reservoirs are destined for reclamation (leveling of mining wastes) which
will cause their liquidation together with precious values of nature.
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