UNIWERSYT ET ZI ELONOG(>R SKI
ZESZYTY NAUKOW E l :1 l

Urszula Kolodzieja.yk, Sebastian

IN %Y 11-.R ii\ SRODOW ISK 1\ 12

Węc/e wsk i

Instytut Inżynierii Środowiska, Un iwersytet Zielonogórski
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Streszczenie: Rekultywację_ wyrobiska po kopa lni odkrywkowej B~rzdorf
(Niemcy) planuje s i~ przeprowadzić poprzez zalewanic go wocbmi powicr7chniowym i i utwc,rzenie zbiornika wodnego o obję tości 350 mln m'. Planowane
działania mają charakter transgraniczny, bowiem w ich realizacji przewiduj e si~
głównie wykorzystan ic wód powierzchniowych z Nysy Lu życ kicj . I s tni ej ą obawy.
że realizacja tego prz eds ięwzi~c ia znacznie ogran iczy zasoby wodne rzeki oraz
pogorszy stan wód podziemnych, co może mieć dal sze konsekwencje
ekonomiczne i ekol ogiczne. Analiza przedstaw iona w tym artykule wykazuje, że
planowany pobór wody ni c b~dzic miał wplywu na stan uj~ć wód pod ziemnych
usytuowanych w dolin ic Nysy Lu życ kiej, o ile zachowany zostanie wymaga ny
przepływ nienantsza lny.
Key wor ds: river, watcr managcmcnt. land rcc lamat ion. Bcrzdorf lake.
Summary: The reclamation or cxcavation or former Bcrzdorf quarry (Germany )
is planed by flooding it with supcrficial water and crcating a Wilt cr rcscrvoir (350
millian m\ Plannccl works havc transborder character hccausc o f using w~tcr
from border river Nysa Lu życka. Thcrc is somc fcars that rca lizat ion of this
undertaki ng will limit rivcr's water supplics and will worsc thc quality or
gro.undwaters, wha t can causc negati ve ecunomie :.~ nu ectllogical cunscqucnccs.
This anicle shows that thc plannccl watcr recruitmcnt will not havc inllucncc on
stale of groundwaters, if the unalterab le water's flow of Nysa Lu życ ka rivcr is
protect.

WSTĘP

Obszar pogórniczy Berzdorf znajduje s ię na terenie Sa ksonii (Nie mcy), około
lO km na południ e od Zgorzelca. Został on ukształtowany wskutek działalności
górniczej związa nej z wydobyciem węgła brunatn ego Eksploatację zakoń c zono tutaj w
1997 roku , wy d o b ywając łącznic około 32 0 mln ton surowca. W wyniku wieloletniej
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eksp1oat<Jcji w rejonie Ber2dorf powstało olbrzymie wyrobisko poeksploatacyjne,
wymagające obecnie rekultywacji i prac prowadzących do odtworzenia środowiska
natu ralnego oraz krajobrazu .
Ramowy program rekultywacji, zgodny z niem ieckimi wytycznymi w zakresie
kszta łtowan i a krajobrazów pogórni czych, obejmuje następuj ące zadania:
• demontaż zbędnych instalacj i, urządzeó technologicznych oraz budynków i
budowli ,
• stabilizację systemu skarp wyrobiska oraz zabudowanie podpór nadkładu,
•
ukształtowanie i renaturyzację powierzchni nadkładu i powierzchni skarp
odkrywki ,
• zalewanie wyrobiska wodą.
Kluczowym pr zedsięwzięciem planowanej rekultywacji jest projekt "Berzdorfer
See" (tlum. jezioro Berzdorf), polegający na zalewaniu wyrobiska poeksploatacyjnego
wodą i tym samym utworze niu zbiornika wodnego przeznaczonego do celów
gospoda rczych i ochrony przeciwpowodziowej. Następstwe m utworzenia zbi ornika ma
być odtworzenie systemu cieków wodnych, dzięk i czemu w otoczeniu kopalni
powstanie system wodny, w znacznym stopniu podlegający samoregulacj i.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU "BERZDORFER SEE"

Projekt "Berzdorfer See" zakłada, iż w wyniku rekultywacji powstanie zbiornik
wodny o następujących parametrach (rys. l):
• obj ętość wody w zbiorniku
350 mln m\
950 ha,
• powierzchnia zbiornika
•
największa głębokość
70 m,
•
po7.iom wody
186,0 rn n.p.m. ,
•
maksymalny poziom wody
186,5 m n.p.m.,
•
minimalny poziom wody
185,5 m n.p.m .
Zgodnie z projektem przedstawionym przez reali zatora przed s ięwz i ęc in (Lausit7.er
und Mitteldeutschc Bergbau- Ycrwaltun ggsge se łlschaft mbH - LMBV rnbH ), wody
potrzeb ne do zalania wyrobiska ujmowane będą z rzeki Nysy Łużyckiej i rzeki Płisnitz
- lewego dopływu Nysy oraz kilku mniejszych cieków. Zalewanic zbiornika ma trwać
przez okres okoł o 4-5 lat, w związku z czym dla uzys kan ia żąd a nej objętości
(350 mln m3) należy doprowadzać do zbiornika łącznie 80 mln mJ wody rocznie.
Budowle przerzutowe są zaprojektowane na maksyma l ną przepustowość rzędu :
•
pobór wody z Nysy Łu życkiej
10,0 m~/s (około 59,2 mln m3 rocznic),
'
•
pohór wody z Plicssnit7.
2,5 nr'/s (okolo 1~,ó mln m-' rocznie),
• pobór z innych cieków
O, l m3/s (oko·lo 3,5 mln m3 rocznic).
Po napełnieniu wyrobiska przewiduje się 1ikwidac.i ~ uj ęc ia wody z Nysy
Luż ycki cj, a sta1y poziom wody w zbiorniku regulowany b~dzie przez przerzut \vód z
Pl iessnitz i pozostałych mniejszych cieków. Il ość wody potrzebna do dopełniania
;.hiornika w celu wyrównania strat na parowanie i utrzymania stalego zwierciadhi wody
~
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wahać się będzie od 0,84 mln m.l- w średnim roku hydrologicznym do 2,5 7 mln m 3 - w

roku suchym [Bobil'lski, 200 l].
Pobór wód dla zbiornik a Berzdorf zap lanowano w 16 1,2 km rL.eki Nysy, w
miejscowości Deutch-Ossig (rys. l). W projekcie przewidziano również możliwość
odprowadzania wód ze zbiorni ka Berzdorf do Nysy w przypadku zag rożenia
powodziowego w jego zlewni. Wypływ odbywać się będzie poprzez Kanał
odprowadzający o wydajności 2,0 m3/s (rys. l).

Jezioro ··s erzdorf·
Wzgórze
Neuberzdorf

Polska
SKALA

500 1000 m

Rys. l. Schemat projektowanego j eziora Berzdorf
lstnieją również inne projekty wodno-gospodarcze, zwi ąza n e z rekultywacj ą
terenów pokopalni anych na terenie wschodnich Niem iec, które zakł a d ają pobór wód z
Nysy Łużyck iej. Przy kładem jest ujęcie zlokalizowane w km 110,0 rzeki, w
mi ej scowo ści Steinbach, mające na celu pl-Lerzut wody do zlewni Sprewy i zatopienie
łal'lcu c ha wyrobisk kopalni węgl a brunatnego Spreetal. Ten projekt za kł a da przerzut
około 30 ml n m3 wody roczn ie przc7. okres 20 lal.
W ramach opracowywania projektu rekultywacji wyro biska Berzdorf" zo st a ł y
zbadane różn e waria nty wy p e łnienia i u k szt a łt owa ni a przyszk go jezio ra 13erzdorf.
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instalacji doprowadzających wodę oraz ukształtowania odpływu wody ze zbiornika. Ich
porównanie wykazało , że:
·
nie jest możliwe - ze względów ekonomicznych, gospodarczych i
•
środowiskowych - wypełnienie odkrywki materiałem stałym, bowiem trzeba
byłoby nawieźć do odkrywki około 450 mln m 3 materiału wypełniającego, co
wiązałoby s ię z koniecznością utworzenia nowych odkrywek,
•
me mają uzasadnienia warianty zakładające utrzymanie wyrobiska
poeksploatacyjnego i nieograniczoną eksploatację urządzeń odwadniających.
Z projektu przedstawionego przez LMBV mbH wynika, że inwestor jest
zainteresowany napełnieniem wyrobiska Berzdorf w możliwi e krótkim czasie . Mialoby
to pozytywne skutki dla całego obszam, gdyż:
•
ze wzg l ęd u na zachowanie bezpieczeństwa geotechnicznego w trakcie
zalewania konieczne jest utrzymani e urządzeń odwadniających. Szybkie
zalan ie wyrobiska pozwoli zakończyć odwadnianie i przerwać ingerencję w
stos unki wod ne,
•
szybki e zalewanie niezbttdne jest w celu zabezpieczenia sta bilności skarp
wykonanych na obszarze odkrywki. Każde opóźnienie zalewania wymagać
będzie dodatkowych nakładów na zabezpieczenie skarp przed erozją,
•
szybk ie zalanie skróci ingerencję w środowisko w postaci poboru wody z
Nysy, ograniczone więc będą do minimum skutki poboru wody dla
znajduj ących się w dolnym biegu Nysy elektrowni wodnych.
Zalanie wyrobiska w krótkim czasie, tzn. w ciągu 4-5 lat, z pominięciem przerzutu
wód z Nysy Łużyckiej , jest praktycznie niemożliwe. Utworzenie jeziora z pominięciem
wód Nysy Łużyckiej mogłoby mieć kilka alternatywnych rozwiązań, jednak zbyt
rozci ągniętych w czasie:
•
zalewanie wodami tylko podziemnymi; proces taki trwałby około 50 lat, a
jakość wody w zbiorniku nie pozwoliłaby na jej gospodarcze wykorzystanie,
także do rekreacj i,
•
za lewan ie odkrywki tylk o wodami z rzeki Pliessnitz; czas trwania około 15
ł at ,

•
•

zalewani c wodami z rzeki Pliess nitz oraz małych c ieków; czas trwan ia 13,5
roku,
wypełnienie odkrywki w ciągu np. 10 lat wodami z rzeki Pliessnitz oraz
małych cieków wymagałoby dodatkowego przerzutu z Nysy blisko 11,5
mln m3 wody rocznic.

ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Studium oddziaływania na środow is ko wykonane na zlecenie inwestora objęło
obszary przy legle do zbiornika Berzdorf, w tym także część obszarów znajdujących się
po stronie po ls ki ej (344 ha). Autorzy tego opracowania rozpatrzyli wpływ planowanego
przedsięwzięcia na następujące dobra ch ronione:

Wykor1.ys1anic wod pm' icrtchnio\\ yd1 d,,

•

•

•
•

•

•
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grunt; w warunkach wody średni ej, podczas maksymal nie dopuszczalnego
poboru wody prognozowane jest obniżenie zwierc iadła wody w Nysie w
profilu wodowskazowym Gorlizt wynoszące ok. 5 cm. Prognozowany zasięg
możliwego ob niżenia zwie rciadł a wód gruntowych osiągnie maksymalnie
l O cm po obu stronach Nysy. Oddziaływanie oceniono jako nieistotne,
woda; po zakończen i u zalewania odtworzony zostanie funkcjonalny
ekosystem dla wód powierzchniowych i gruntowych, a w rzekach wytworzą
się stabilne warunki przepływu - efekt oceniany pozytywnie. Pobór wody z
Nysy prowadzi ć będzie do naruszenia przepływów w dolnym biegu rzeki, a co
za tym idzie - do naruszenia funkcji użytkowych (elektrownie wodne) i
ekologicznych. Naruszenie funkcji użytkowyc h ocenia się jako znaczne
oddziaływanie, a oddziaływanie na funkcje ekologiczne - jako nieznaczne.
Zalewanie wyrobiska spowoduje przyspieszone podnoszenie poziomu wód
gruntowych. To oddziatywanie ocenia s ię pozytywnie, biorąc pod uwagę
odwodnienia wykonywane przez górnictwo. Prowadzi ono do stworzenia w
dużym stopniu naturalnego i stabilnego bilansu wody gruntowej ,
klimat i powietrze; brak istotnych negatywnych oddziaływań. Pozytywnie
ocenia się zmianę klimatu ze "skarpowego" na "jeziorny'',
zwierzęta i rośliny ; obniżenie zwierci adł a wody w Nysie (5 cm) nie wpłynie
negatywnie na przylegające biotopy w strefie brzegowej , nie przewiduje się też
poważnych strat w zasobach zwierząt i rośli n ,
krajobraz; rekultywacja spowoduje podniesienie wartości krajobrazu.
Pozytywne skutki wizualne w połączeniu ze skutkami klimatycznymi
spowodują rewaloryzacją przydatności terenu dla rekreacji i wypoczynku,
człowiek; to oddziaływanie uznano za istotne, powodujące kluczowy konflikt,
ponieważ negatywne skutki d otkną przede wszystkim elektrownie wodne na
Nysie Łużycki ej (ograniczenie mocy i produkcji). Zażegnanie tego konfliktu
wymaga finansowego wyrównania strat. Według obliczeń sumaryczne
zmniejszenie produkcj i 8 polskich elckrrowni wod nych w czasie 4-5-lctniego
okresu zalewania wynieść może ponad 3,5 mln kWh/rok. Mniejsza redukcja
(około 60%) będzie po zalaniu odkrywki Berzdorf, gdy woda z Nysy
przerzucana będzie tylko do Sprewy. Ponadto stw ierdzono zni komy wpływ
poboru wody na stan wody w Odrze, reżim wód gruntowych dopływających
do rzeki, a także funkcjonowanie wodociągów w Gorlitz i Zgorzelcu. Nie
przewiduje się ogran iczeń w użytkowaniu terenów rolniczych.

JEZIORO BERZDORF A SPRAWA POLSKA
Działania

prowadzone po stronie niemieckiej związane z rekultywacją wyrobisk po
odkrywkowych kopalniach węg l a nie po zos taj ą bez zw i ązku z Pol ską. Największe
zastrzeżenia, negatywne uwag i i kontrowersje opinii publicznej wywo·l·uj ą przedsię
wzięcia zw i ązane z poborem wody z Nysy Lu życkiej. Przeciwnicy przedsięwzięcia
argumentują, iż jego realizacja ograniczy drastycznie zasoby wodne rzeki , co będzie
miało dalsze konsekwencje, zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.
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Aby zmniejszyć do minimum negatywne skutki poboru i przerzutu wody do
zbiornika Berzdorf, należy wod~ z ysy pobierać w takiej ilości, żeby zachować pewien
nienaruszalny przepływ poni żej ujęcia przerzucanych wód. Przepływ taki
gwa ra ntow ałby właśc iwe warunku dla rozwoj u flory i fauny, a także prawidłowe
funkcjo nowanie elektrowni wodnych zlokalizowanych na Nysie poniżej ujęcia wód dla
zbiornika. I stotą problemu jest jednak przyjQcie wielkości przepływu nienaruszalnego.
Projekt zakłada utrzymanic przepływu nienaruszalnego w Nysie na poziomie 12,0 m3/s
w przekroju Ocutsch-Ossig i l 0,0 m3/s w przekroju Stcinbach.
Polsko-Nicmiecka Komisja do spraw Wód Granicznych na posiedzeniu w czerwcu
200 l r. wyraziła pogl ąd, 7.e niezbędn e jest zachowanie przepływu granicznego na
poziomie 13,3 rn J/s w l 61 ,2 km rzeki. Taka wielkość stanowiłaby zabezpieczenie
interesów wodno-gospodarczych, ochrony środowiska, a także interesów ekonomicznych elektrowni wodnych usytuowanych poniżej profilu pobory wody.
Według autorów Ilościowego i jakościowego bilansu wodno-gospodarczego Nysy
Łużyckiej, wykonanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, zwierciadło wody w profilu punktu poboru wody dla jeziora Berzdorf
obniży się maksymalnie 6 cm, natomiast w profilu poboru wody przerzucanej do
Sprewy spadek ten wyniesie l O cm. Z opracowania tego jednoznacznie wynika, że przy
niewielkich obniżen iach stanu wody wahania zwierciadla wody podziemnej mieścić
będą się w granicach wahań natu ralnych. Planowane pobory wody nie będą miały więc
wplywu na ujęciu wód podziemnych usytuowane w dolinie Nysy Łużyckiej [Kawicki,
2003].
Pomimo wiarygodnych wyników opracowania, wśród mieszkm1ców gmin
nadnyskich pojawia się, często nieuzasadniona, obawa przed znacznym obniżeniem
zw ierciadła wody w studniach gospodarskich. Nastrój niezadowolenia polskich
obywatel i podsycony został dodatkowo wydaniem w Dreźnie w dniu 15.02.2002 r.
decyzji w sprawie Jeziora Berzdorf, z pominięciem konsultacji z przedstawicielami
strony polskiej w sprawie warunków poboru wody.
Sprawa ta pozostaje w dalszym ciągu nie rozstrzygnięta. W stanowisku strony
polskiej [MŚ, Departament Zasobów Wodnych, 2003] przedstawionym przez Ministra
Środowisk a w dniu 23.07 .2002 Ministrowi Ś rodowiska i Rolnictwa Saksonii określono
między innymi, że wyrażenie zgody na pobór wody będzie możliwe po podpisaniu
umowy w sprawie wyrównania strat poniesionych przez polskie elektrownie,
opracowaniu wspólnego monitoringu, uruchomionego przed poborem wody, który
byłby podstawą do wykazania ewentualnych strat oraz po podjęciu odpowiedzialności
odszkodowawczej z tytułu ewentualnych strat poniesionych przez stronę polską.
Ponadto strona polska nic wyraża zgody na równoczesny pobór wody z Nysy w celu
planowanych obydwu przedsięwzięć "Jezioro BerzdorP' oraz "Sprewa - Jezioro
Bluoncr".
~

PODSUMOWANIE

Przerzut wody z rzeki Pliessnitz do zbiornika Berzdorf rozpoczęto już listopadzie
2002 r.. natomiast przerzut wód z Nysy mial rozpocząć s ię w momencie podniesienia
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zwierciadła wody w zbi orniku o l O m. Urządzenia do przepompowywania wody były
gotowe ju ż w maju 2003 r. , lecz niskie stany wody na Nysie, a także ni eosiąg ni ę t y
jeszcze wówczas wymagany poziom lO metrów w zbiorniku uniemoż liw iały ich
rozruch. W edług informacji zamieszczanych na stronie internetowej finn y LMBY mbl-1,
dopiero 18 lutego 2004 r., po uroczystym otwarciu instalacji, rozpoczęto przerzut wód z
Nysy Łużyckiej do wyrobiska Berzdorf. Rozpoczęciu operacji s przyjał wysoki stan
wody w Nysie, zapewniający minimalny przepływ rzędu 13,3 m3/s poniżej profi lu
poboru wody , zgod ny z postanowieniami Polsko-Niemiecki ej Komisji do spraw Wód
Granicznych.
Wydaje się, że sprawa ujmowania wody z Nysy Łużyckiej w celu zalan ia
wyrobiska Berzdorf i utworzenia jeziora o tej samej nazwie została przesądzon a . Mimo
istniejących nieporozumi eń , wynikających raczej z błędów proceduralnych, obiektywna
ocena całego przeds ięwz ięc ia , biorąc pod uwagę szczególnie dobra ekologiczne, nic
powinna pozostawać negatywna. Jednak odnośnie przerzutu wód z Nysy Łużyc ki ej do
Sprewy należy podkreś l ić , przeds ięwzięcie to jest nie tylko niezgodne z wymogami
Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego z dnia 23 .10.2000 r. , ale może
budzić poważne zastrzeżenia w kwestii ochrony zasobów środowis ka i to nie tylko w
obrębie granicy dwóch państw. Wspomniana Dyrektywa nie przewiduje bowiem
przerzutów wody pomi ędzy różn ymi zlewiskami (Morza B ałt yckiego i Morza
Północnego). Przemieszczanie wód pomiędzy różnymi zlewiskami, szczególnie w
dłuższym okresie czasu (tu: planowane 20 lat), nie może pozos tawać bez wpływu na
zmiany bilansów wodnych tych zlewni , ze wszystkimi ich konsekwencj ami, nawet o
zasięgu globalnym.
Trzeba też pamiętać, że w niedalekiej perspektywie zarysowuje s i ę konieczno ść
zrekultywowania wyrobisk węgla brunatnego w Zagłęb i u Turoszowskim. Niewątp l iwie
do realizacji tego przeds ięwz ięci a także zechcemy wykorzystać wody Nysy Łużyckiej.
Jednak będziemy bogatsi o doświadczenia zdobyte na zbiorniku Berzdorf.
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