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Stan i zmiany zasobów wody
w aglomeracji lubelskiej

Rozwój Lublina od wieków był związa
ny z rzekami, których wody wykorzystywano
na potrzeby jego mieszkańców. Przekształce
nia stosunków wodnych zachodziły wraz z roz
wojem miasta. Obecnie rzeki na odcinku miej
skim Lublina nie są zasilane wodami pod
ziemnymi. Prowadzą wody pochodzące
z górnych części zlewni, a także odbierają wo
dy dopływające siecią kanałów burzowych,
szczególnie duże ilości w okresie intensyw
nych opadów. Zabudowa miejska bardzo przy
spieszyła i zwiększyła spływ wód powierzch
niowych, a jednocześnie ograniczyła odna
wianie się zasobów podziemnych. Poniżej
miasta, w czasie opadów i roztopów tworzą
się różnej wielkości wezbrania, co jest efek
tem zmniejszenia możliwości zatrzymywania
wody w gruncie. Pobór wód na potrzeby mia
sta doprowadził do powstania leja depresyjnego.

Stany wody i przepływy dolnej Bystrzy
cy poniżej zrzutu wód z oczyszczalni, wyka
zują charakterystyczną zmienność, która jest
odzwierciedleniem rytmu życia mieszkańców
Lublina. Aktywność rozbioru wody i odpro
wadzania ścieków zmienia się zarówno w ryt
mie sezonowym, jak i godzinowym.

Poprawa stanu ekologicznego Zalewu
Zemborzyckiego będzie możliwa dopiero po
ograniczeniu dopływu biogenów z górnej czę
ści zlewni Bystrzycy oraz ich resuspensji z osa
dów. Należy rozważać zmianę funkcjonowa
nia (zasilania) zbiornika, co wiąże się z jego
przebudową, czyli wyłączeniem stałego do
pływu wody z Bystrzycy.

Niewielkie rezerwy zasobów wody aglo
meracji lubelskiej oraz brak izolacji głównych
warstw wodonośnych dorzecza Bystrzycy,
wskazują na konieczność kontynuowania dzia
łań na rzecz zwiększenia retencji oraz ochro
ny ilościowej i jakościowej wód. Powinny one
zmierzać do likwidacji lub ograniczenia po
tencjalnych i faktycznych ognisk zanieczysz
czenia wód w całym dorzeczu Bystrzycy, gdyż
jego zasoby wodne będą jeszcze przez wiele
lat jedynym źródłem zaopatrzenia Lublina
w wodę. Zmeliorowane i osuszone dna dolin
rzecznych nie mogą być zabudowywane, po
winny pozostać jako miejskie tereny zielone,
przeznaczone na cele rekreacyjne.

Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
od początku zatrudnienia
w UMCS (1969) jest związany
z Zakładem Hydrologii. Pracę
doktorską obronił w 1977 ro
ku, w 1987 roku uzyskał sto
pień doktora habilitowanego,
a w 1996 roku tytuł naukowy
profesora. Pełnił odpowie
dzialne funkcje na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi: pro
dziekana (19911999), dyrek
tora Instytutu Nauk o Ziemi (19992011), od listo
pada 1988 roku kieruje Zakładem Hydrologii. Jest
współorganizatorem Wydziału Nauk o Ziemi i Go
spodarki Przestrzennej. Od wielu lat współpracu
je z jednostkami administracji państwowej i tere
nowej oraz z przedsiębiorstwami eksploatującymi
zasoby wody, w tym z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Zainteresowania naukowe Profesora doty
czą hydrologii i hydrogeologii, ukierunkowanych
na poznanie i ochronę środowiska geograficzne
go. Są one skoncentrowane na warunkach wystę
powania i krążenia wody, głównie w obszarze mię
dzyrzecza Wisły i Bugu oraz na zmianach stosun
ków wodnych zachodzących pod wpływem
gospodarki. Z Jego inicjatywy wykonanych zosta
ło, przez różne zespoły badawcze, szereg opraco
wań monograficznych dotyczących Lubelszczyzny,
których był autorem lub redaktorem; np. Zasięg
oddziaływania ujęć wód podziemnych miasta Lu
blina (1983), Warunki występowania i krążenia
wód na obszarze Wyżyny Lubelskiej (1986), Źró
dła Roztocza – monografia hydrograficzna (1996),
Jeziora łęczyńskowłodawskie. Monografia przy
rodnicza (1997), Kompleksowe Badania Środo
wiska Przyrodniczego Roztocza (1997), Stosunki
wodne Lubelszczyzny (1998), Strategia wykorzy
stania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy (1997),
Renaturyzacja obiektów przyrodniczych – aspek
ty ekologiczne i gospodarcze (2000), Źródła Wy
żyny Lubelskiej i Roztocza (2001), Obieg wody w
środowisku naturalnym i przekształconym (2007),
Wody Lubelszczyzny (2008), Wybrane problemy
retencji wodnej (2008), Ocena warunków wystę
powania wody i tworzenia się spływu powierzch
niowego w Lublinie (2012). Łączny Jego dorobek
naukowy tworzy 450 różnych opracowań. Prace te
mają charakter nowatorski, oparte są o bogate ma
teriały terenowe i archiwalne. Ich cechą wspólną
jest naukowe opracowanie stanu i przekształceń
hydrosfery Lubelszczyzny. Wszystkie opracowa
nia mają wysokie walory poznawcze i dokumenta
cyjne, stanowią doskonały materiał do oceny ak
tualnie zachodzących zmian w środowisku. Zawie
rają również niezwykle ważne rozwiązania dotyczące
powiązań wód podziemnych z powierzchniowymi,
wraz z oceną roli źródeł w zasilaniu rzek oraz kon
sekwencjami wysokiej eksploatacji ujęć wód pod
ziemnych.
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Powstał w 1980 r. w Krakowie w cza
sie pierwszego zrywu Solidarności jako

niezależna organi
zacja ekologiczna
stawiająca sobie za
cel wdrażanie idei
ekorozwoju. Był
pierwszą organiza
cją w bloku państw
socjalistycznych po

zarządową otwarcie sprzeciwiającą się
traktowaniu środowiska jako dobra ni
czyjego, stanowiącego wartość drugorzęd
ną w stosunku do gospodarki kraju. W na
stępnych latach PKE rozwijał się w dro
dze powstawania okręgów i kół. PKE
uczestniczy w międzynarodowym ruchu
ekologicznym – jest członkiem kilku or
ganizacji zagranicznych.
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Początki działalności sięgają 1981 r.
Jest on organizacją pozarządową pożyt
ku publicznego. Posiada osobowość praw
ną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szere
gach naukowców, praktyków ze środo
wisk inżynieryjnych i humanistycznych
oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach
zespołów problemowych Klubu: ochrony
przyrody, gospodarki wodnej, gospodar
ki odpadami, energii odnawialnej, rolnic
twa ekologicznego, edukacji ekologicznej
i ekoturystyki. Wspieramy wszelkie dzia
łania w regionie, służące przywracaniu
równowagi ekologicznej w środowisku
przyrodniczym, czystości biosfery, ochro
nie krajobrazu naturalnego i kulturowe
go. Klub podejmuje interwencje na rzecz
przestrzegania prawa w zakresie kształ
towania, ochrony i restytucji środowiska
i zdrowia ludzi. Poprzez swoich eksper
tów wspiera inicjatywy lokalne mieszkań

ców na rzecz ochrony środowiska. Wpły
wa na podniesienie świadomości ekolo
gicznej społeczeństwa poprzez organizacje
spotkań, warsztatów, seminariów, kon
ferencji i publikacje z zakresu ochrony
środowiska.

W realizacji celów programowych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środko
woWschodni współpracuje ze środowi
skami naukowymi wyższych uczelni Lu
blina, Instytutem Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa PIB w Puławach, insty
tucjami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi i szkoła
mi. W ramach realizacji naszych celów
współdziała z władzami państwowymi
i samorządowymi. Uczestniczy w konsul
tacjach, opiniowaniu inwestycji i doku
mentów programowych dotyczących stra
tegii ochrony środowiska w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy po
lityki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodni
czego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świado
mości, że jakość życia zależy od racjonal
nego gospodarowania zasobami natural
nymi i zachowania równowagi między
środowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna
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ul. Królewska 17/9, 20109 Lublin
tel. 506693379, email: pkelublin@wp.pl
Prezes: dr inż. Mariusz Zarychta
Wiceprezesi: dr inż. Kazimierz Kęsik,
mgr Czesław Dąbrowski
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 26 listopada 2013 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy
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