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wyk. A. Bartnik

1.  Wody województwa ³ódzkiego

1 – Dzia³ wodny I rzêdu; 2 – Dzia³ wodny II rzêdu; 3 – Dzia³ wodny III rzêdu zlewni o powierzchni 
2 powy¿ej 2000 km ; 4 – Dzia³ wodny III rzêdu zlewni mniejszych; 5 –  Dzia³  wodny IV rzêdu;        

6 – Brama w dziale wodnym; 7 – Dzia³ wodny do wodowskazu; 8 – Wodowskaz sieci IMGW;      9 
–  Strefa wystêpowania Ÿróde³; 10 – Staw; 11 –  Zaporowy zbiornik wodny (a  zapora); 12 – Te-ren 
podmok³y; 13 – Teren zalewany; 14 – Wa³ przeciwpowodziowy; 15 – Du¿y przerzut wody 
czystej; 16 – Przep³ywy charakterystyczne (SWQ/SSQ/SNQ); 17 – Miesiêczne wspó³czynniki 
przep³ywów; 18 – Zasiêg leja depresji KWB „Be³chatów”; 19 – KWB „Be³chatów”; 20 – Zwa³o-
wiska (a – wewnêtrzne, b – zewnêtrzne); 21 – Miasto wojewódzkie; 22 – Miasto powiatowe;       
23  – Inne  miasta;  24 – Granica województwa 

mia³a natomiast kanalizacji i wodoci¹gów. By³a wiêc ewenementem na skalê europejsk¹. Spoœród miast gubernialnych ATLAS MIASTA £ODZI
Królestwa Polskiego wodoci¹gi dzia³a³y ju¿ wówczas m.in.: w Poznaniu (od 1865 r.), Krakowie (od 1898 r.), w Bydgoszczy 
(od 1900 r.), a tak¿e w Lublinie (od 1899 r.).

W 1890 r. na potrzeby przemys³u w³ókienniczego odwiercono pierwszych 11 studni g³êbinowych eksploatuj¹cych Plansza IX:  Wody
poziom górnej kredy. W setn¹ rocznicê powstania £odzi przemys³owej (1920 r.), wody górnokredowe eksploatowano ju¿     

3
w 34 studniach, w których pobierano prawie 18 tys. m  wody na dobê. Pierwsza ca³oœciowa koncepcja zaopatrzenia £odzi     

Pawe³ Jokiel, Zygmunt Maksymiuk w wodê pojawi³a siê ju¿ w 1886 r. (in¿ynierowie: Bronikowski i S³owikowski), natomiast podstawowy projekt budowy 
wodoci¹gu miejskiego, autorstwa in¿. W. H. Lindleya, powsta³ dopiero w 1909 r. Nie doczeka³ siê on jednak szybkiej 
realizacji. Budowê wodoci¹gu, wg projektu zmodyfikowanego ju¿ m.in. przez in¿. R. Ros³oñskiego, rozpoczêto bowiem 
dopiero w 1934 r.

Miêdzy dwie wielkie Niziny: Wielkopolsk¹ i Mazowieck¹, wciska siê od po³udnia w¹ski pó³wysep, góruj¹cy doœæ Podstaw¹ zaopatrzenia w wodê pierwszej sieci wodoci¹gowej by³o, zgodnie z jednym z wariantów projektu Lindleya, 
wyraŸnie nad otaczaj¹cymi go obszarami. Nazywano go ró¿nie: Garbem £ódzkim, Wy¿yn¹ £ódzk¹, Wzniesieniami piêæ studni g³êbinowych ujmuj¹cych poziom dolnokredowy. Pierwsze dwie, o g³êbokoœciach 832 m i 760 m, odwiercono     
£ódzkimi, podkreœlaj¹c jednak zawsze jego szczególne po³o¿enie, a zw³aszcza poprzeczny przebieg w stosunku do w 1937 r. Trzeci¹, o g³êbokoœci 600 m, oddano do u¿ytku dopiero w 1941 r. £¹czna wydajnoœæ tych trzech otworów siêga³a   

3pasowego uk³adu g³ównych jednostek fizyczogeograficznych Polski. Ostatecznie, w podziale fizycznogeograficznym 18 tys. m /dobê. Zlokalizowano je w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta. W tej samej czêœci (rejon wsi Grodzisko) 
Polski, obszar pod³ódzki wszed³ w sk³ad kilku jednostek tworz¹cych podprowincjê Nizin Œrodkowopolskich, trac¹c tym znajduje siê dziœ równie¿ najg³êbsze w Polsce œrodkowej ujêcie wody s³odkiej. Wiercenie osi¹gnê³o tu 900 m. Z tego poziomu 
samym status odrêbnej jednostki fizycznogeograficznej. Œrodkow¹ i pó³nocn¹ czêœæ tego „pó³wyspu” zajmuje dziœ woda, wskutek du¿ego ciœnienia artezyjskiego, dociera a¿ do g³êbokoœci 100–107 m. Warto te¿ dodaæ, i¿ wody s³odkie, 
aglomeracja miejska £odzi; drugiego co do wielkoœci miasta Polski i jednego z najm³odszych du¿ych miast Europy. wystêpuj¹ce na tak du¿ej g³êbokoœci, s¹ w tej czêœci Polski rzadkoœci¹. Kolejne cztery studnie g³êbinowe, siêgaj¹ce  z kolei 
Aglomeracja o bardzo specyficznym charakterze i rzadko spotykanej koncentracji przemys³u i terenów poprzemys³owych. piêtra górnej kredy, oddano do u¿ytku w pierwszych latach po wojnie (1949 i 1953 r.). Zdolnoœæ wydobywcza tych 

3Stan, w jakim w chwili obecnej znajduje siê œrodowisko geograficzne i stosunki wodne £odzi i okolic, nosi na sobie wszystkich dziewiêciu studni dochodzi³a wówczas do 31 tys. m /dobê. Nim jednak rozpoczêto budowê wodoci¹gu 
piêtno gwa³townych przemian które tu zachodzi³y poczynaj¹c od pocz¹tku XIX w., a koñcz¹c na wspó³czesnoœci. W ogólnej miejskiego, opieraj¹c siê na zasobach wód piêtra górnokredowego, powsta³ w 1933 r. ma³y wodoci¹g osiedlowy „Mirecki”,  

3tendencji globalnego procesu antropogenizacji pojawi³a siê swoista nieci¹g³oœæ. Prawie skokowo, w ci¹gu ¿ycia 2-3 pokoleñ, o zdolnoœci produkcyjnej 1500 m /dobê.
zmieni³y siê ca³kowicie warunki wodne tego obszaru. Rola wody w krajobrazie zosta³a w sposób drastyczny ograniczona,     Pierwszego szacunku zasobów wód podziemnych mo¿liwych do wydobycia na obszarze aglomeracji ³ódzkiej dokonano 

3a przez to uleg³y zmianie podstawowe cechy œrodowiska naturalnego. Dziœ, w efekcie tych rewolucyjnych przemian, w sk³ad w 1960 r. Wed³ug CUG wynosi³y one wówczas 154 tys. m /dobê. Liczba ta by³a póŸniej wielokrotnie modyfikowana. Dane 
aglomeracji wchodz¹ zarówno niemal ca³kowicie zurbanizowane obszary miejskie: £odzi, Pabianic, Zgierza, Konstan- pochodz¹ce z 1999 r. wskazuj¹, ¿e punktowe zasoby eksploatacyjne w utworach czwartorzêdowych przekraczaj¹ nieco        

3 3tynowa i Aleksandrowa wraz z ich strefami podmiejskimi, jak te¿ tereny typowo rolnicze i leœne o ró¿nym stopniu 52 tys. m /dobê, natomiast w utworach trzeciorzêdu oraz górnej i dolnej kredy wynosz¹ odpowiednio: 5,7 i 53 tys. m /dobê. 
przekszta³cenia œrodowiska i stosunków wodnych. Spotkamy tu wiêc miejsca, gdzie zjawiska i obiekty hydrograficzne uznaæ Wody podziemne ró¿nych piêter wodonoœnych by³y w okresie rozwoju £odzi eksploatowane w ponad 3000 ró¿nego typu 
dziœ trzeba za silnie przeobra¿one, b¹dŸ wrêcz stworzone przez cz³owieka, a obok nich pojawiaj¹ siê obszary, których tkanka studzien, w tym 200 górnokredowych i 22 dolnokredowych. Po uwzglêdnieniu powierzchni miasta daje to ogromne 

2wodna zachowa³a do dziœ niemal naturalny charakter. zagêszczenie rzêdu 10 studni na 1 km . Tereny miasta s¹ wiêc „podziurawione” jak sito wierceniami eksploatacyjnymi.
Kiedy w 1820 r. wojewoda mazowiecki Rajmund Rembieliñski, przekonany o koniecznoœci rozwoju krajowego Najwiêkszy pobór wód g³êbinowych przypada³ na lata 1960–1961. Dzia³a³o wówczas 118 studzien, ujmuj¹cych poziom 

3przemys³u, obje¿d¿a³ konno rejon ³êczycki, zwróci³ uwagê na ma³¹, licz¹c¹ nieco ponad 200 mieszkañców, osadê nazywan¹ 
górnej kredy, oraz kilkanaœcie otworów siêgaj¹cych kredy dolnej. Te pierwsze dobywa³y ponad 84 tys. m /dobê,  a zatem o 

£odzi¹. Wróci³ tu bardzo szybko, bo ju¿ w marcu 1821 r., przywo¿¹c z sob¹ pe³nomocnictwa Namiestnika Królestwa 
ponad 50% przekraczano wielkoœæ dopuszczalnego poboru. Na skutki nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Na pocz¹tku bie¿¹cego 

Polskiego do tworzenia nowych osiedli oraz spor¹ dotacjê rz¹dow¹ przeznaczon¹ w³aœnie na ten cel. Prawdopodobnie nigdy 
stulecia, zwierciad³a wody piêter czwartorzêdowego i górnokredowego, pozostawa³y we wzajemnym zwi¹zku hydrau-

nie dowiemy siê co spowodowa³o, ¿e Rajmund Rembieliñski, by³y Namiestnik Powstania Koœciuszkowskiego i G³ówny 
licznym. Oba horyzonty znajdowa³y siê na rzêdnej ok. 195–210 m n.p.m., czyli tu¿ pod powierzchni¹ terenu. Do 1940 r. 

Intendent armii Ksiêcia „Pepi”, zainteresowa³ siê t¹ w³aœnie osad¹. Wiadomo jednak, ¿e opiekowa³ siê £odzi¹ a¿ do swojej 
zwierciad³o poziomu górnokredowego obni¿y³o siê ju¿ o ok. 37–40 m. W okresie maksymalnej eksploatacji (1960–1961), 

œmierci oraz osobiœcie bra³ udzia³ w wytyczaniu ulic i dzia³ek przemys³owych miasta.
g³êbokoœæ leja depresji osi¹gnê³a 84 m, by w 1972 roku przekroczyæ 100 m i obj¹æ swym zasiêgiem ogromny obszar miasta    

Atrakcyjnoœæ terenów otaczaj¹cych ówczesn¹ £ódŸ musia³a byæ ogromna skoro, w ci¹gu niespe³na 50 lat (1820–1864), 
i aglomeracji. Dosz³o te¿ do po³¹czenia siê ³ódzkiego leja depresji z lokalnymi depresjami Pabianic i Zgierza. W zwi¹zku       

liczba ludnoœci w tej miejscowoœci wzros³a 44-krotnie, a i póŸniej jej przyrosty by³y równie du¿e. Wœród walorów miasteczka 
z tym, ju¿ na pocz¹tku lat 60. unieruchomiono ponad 60 studni g³êbinowych, a w 1972 r. wprowadzono drastyczne 

wymienia siê najczêœciej: obfitoœæ terenów znajduj¹cych siê w gestii rz¹du Królestwa, dogodne po³o¿enie na przeciêciu 
ograniczenia poboru wody z utworów górnej kredy. W efekcie administracyjnych ograniczeñ poboru zahamowano dalszy 

szlaków komunikacyjnych z Krakowa do Gdañska oraz z Kalisza do £owicza (póŸniej do Poznania i Warszawy), du¿e 
rozwój leja, a nawet po kilku latach doprowadzono do odwrócenia procesu i zainicjowano, trwaj¹cy w³aœciwie do dziœ, proces 

zalesienie i ogromne bogactwo glin nadaj¹cych siê do wypalania cegie³ oraz piasków i ¿wirów, które mog³y s³u¿yæ do 
stopniowego wype³niania depresji w tempie oko³o 1,7 m na rok. By³o to oczywiœcie mo¿liwe wskutek doprowadzenia do 

budowy dróg i ulic.
£odzi wody z innych Ÿróde³; najpierw z Pilicy pod Tomaszowem Mazowieckim, a potem ze Zbiornika Sulejowskiego.

Wreszcie ostatnim czynnikiem, jaki bierze siê pod uwagê przy okazji rozwa¿añ o powstaniu £odzi, jest bogactwo wód 
Ju¿ w latach 1953–1955 zapotrzebowanie na wodê w £odzi osi¹gnê³o poziom wy¿szy ni¿ maksymalna wydajnoœæ ujêæ 

powierzchniowych. Warto przy tym podkreœliæ, i¿ bogactwo to odnosi siê nie tylko do liczby strumieni i rzeczek, które 
wód podziemnych. By³o to konsekwencj¹ 10-krotnego wzrostu zu¿ycia wody w mieœcie i 16-krotnego przyrostu liczby 

odwadnia³y tereny dzisiejszej aglomeracji, ale te¿ do iloœci wody jak¹ nios³y i potencjalnych zasobów energetycznych, jakie 
mieszkañców zaopatrywanych z wodoci¹gu miejskiego. Wprowadzono nawet ograniczenia w dostawach wody i to zarówno 

mo¿na by³o z nich uwolniæ. Strumienie te nie mog³y co prawda spe³niaæ funkcji komunikacyjnych i transportowych, jak rzeki 
dla zak³adów przemys³owych, jak i dla gospodarstw domowych. Konieczny sta³ siê wiêc powrót do odrzuconej swego czasu, 

nad którymi du¿o wczeœniej powsta³y wielkie miasta Polski i Europy, ale stanowi³y za to doskona³e Ÿród³o czystej wody dla 
ale jak siê okaza³o, trafnej koncepcji W. H. Lindleya, by zaopatrzenie £odzi oprzeæ na ujêciach wody na Pilicy pod 

rozwoju miasta i przemys³u, a w pocz¹tkowym okresie tak¿e energii dla powstaj¹cych tu ma³ych manufaktur, foluszy             
Tomaszowem. W 1951 r. „odkurzony” kolejny projekt Lindleya zosta³ zatwierdzony i skierowany do realizacji. Warto przy 

i m³ynów. W 1825 roku S. Staszic pisz¹c o po³o¿eniu £odzi zauwa¿y³, ¿e jest ono: „... szczególnieysze z wielu wzglêdów; 
tym podkreœliæ, ¿e po raz pierwszy w Polsce decydowano siê na transport wody dla miasta blisko 50-kilometrowym 

znajduje siê z ca³¹ swoj¹ okolic¹ pod obszernem i wynios³em wzgórzem, z którego niezliczone tryszcz¹ Ÿród³a. Tych zbieg wód 3ruroci¹giem. Realizacja pierwszego etapu mia³a dostarczyæ £odzi prawie 53 tys. m /dobê wody, a w drugim etapie 
³atwo tak kierowany byæ mo¿e, i¿ prawie przy ka¿dego fabrykanta mieszkaniu przebiegaæ mog¹ dla jego u¿ytku strumienie.” 3

planowano przerzut niemal 78 tys. m /dobê. By³o to trzy razy wiêcej ni¿ uzyskiwano dot¹d ze wszystkich studni g³êbinowych Tak naprawdê to tych rzeczek by³o kilkanaœcie, a ich ³¹czna d³ugoœæ ledwo przekracza³a 100 km. Jednak ich przep³ywy 
w mieœcie.musia³y byæ du¿e i ma³o zmienne w czasie. Wynika³o to ze znacznego udzia³u podziemnego zasilania i du¿ej liczby Ÿróde³. 

Budowê ruroci¹gu tomaszowskiego rozpoczêto od regulacji 2-kilometrowego odcinka Pilicy i przesuniêcia jej koryta na Niektóre z tych wyp³ywów „tryszcz¹” nadal.
odcinku prawie 400 m. Wody rzeki spiêtrzono jazem, obok którego zlokalizowano halê pomp, a w odleg³oœci 1,6 km stacjê Po prawie 180 latach intensywnej dzia³alnoœci cz³owieka, w pó³nocnej czêœci strefy podmiejskiej £odzi (w zlewniach: 
uzdatniania wody. Wodê tê przepompowywano najpierw do Rokicin (24 km), a stamt¹d kierowano bezpoœrednio do 3 -1górnej Bzury, Moszczenicy i Mrogi), do dziœ tryska 75 Ÿróde³ o wydajnoœciach dochodz¹cych nawet do 50 dm s  (Rosanów, 
zbiorników na Stokach. Tu, po zmieszaniu z wodami podziemnymi, by³a ona wt³aczana do sieci wodoci¹gowej miasta.        

Ciosny) rys.1. S¹ to w wiêkszoœci Ÿród³a sp³ywowe, podzboczowe i denne, a ich du¿e i trwa³e wydatki œwiadcz¹ o wy-
W 1963 r. wzd³u¿ tej samej trasy u³o¿ono kolejn¹ nitkê ruroci¹gu (drugi etap), a du¿o póŸniej kolejn¹. T¹ ostatni¹ t³oczono 

stêpowaniu tu nadal znacznych zasobów p³ytkich wód podziemnych. Z terenu miasta Ÿród³a dawno zniknê³y. Pozosta³y po 3
dodatkowo wody podziemne dobywane w zespole ujêæ zbudowanych w rejonie Rokicin. Ujêcia te daj¹ obecnie ok. 20 tys. m  nich niekiedy nazwy ³ódzkich ulic (�ród³owa) i parków (�ródliska). Tylko wyj¹tkowo przybra³y one formê ma³ych, p³ytkich 
wody na dobê. Równoczeœnie z budow¹ ruroci¹gu Tomaszów Maz.–£ódŸ, oddawano do u¿ytku kolejne zbiorniki na czyst¹ studni, pieczo³owicie obudowanych urokliwymi kapliczkami (£agiewniki).
wodê, do których t³oczone by³y zarówno wody podziemne dobywane w studniach, jak i uzdatniane wody z Pilicy. W 1966 r. Po³o¿enie £odzi w strefie wododzia³owej Wis³y i Odry, na rzêdnych przekraczaj¹cych zwykle 200 m, a siêgaj¹cych 3
pojemnoœæ tych zbiorników siêgnê³a 102 tys. m .nawet 284 m n.p.m sprawia, ¿e uk³ad hydrograficzny miasta i okolic mia³ i ma nadal charakter odœrodkowy. W kierunku 

Mimo tak znacznego przyrostu pozyskiwanej wody i wzrostu liczby ludnoœci zaopatrywanej z wodoci¹gu: w 1945 r.     po³udniowym, tereny aglomeracji odwadniane by³y i s¹ nadal przez Miazgê, która wraz z Wolbórk¹ kieruje wody do Pilicy. 
56 tys., a w 1964 r.  477 tys., w koñcu dekady lat 60. pojawi³o siê ponownie widmo deficytu. Przyczyn¹ by³ dalszy rozrost Na pó³noc zaœ p³ynie Moszczenica z Czarnawk¹. Obie te strugi wraz z Bzur¹ oddaj¹ wodê Wiœle. Natomiast po³udniowo-
miasta i jego przemys³u, a tak¿e potrzeba zahamowania rabunkowego wydobycia wód podziemnych na terenie aglomeracji. zachodnia czêœæ miasta i strefy podmiejskiej drenowana jest, jak dawniej, przez Ner, który wraz z dop³ywami kieruje siê do 
Deficyt wody zmusi³ do powtórnego siêgniêcia po zasoby wodne Pilicy. Projekt, który powsta³ w koñcu lat 60. przewidywa³ Warty. Dzia³y wodne I rzêdu (topograficzny i hydrogeologiczny) s¹ w obrêbie aglomeracji doœæ wyraŸnie zaznaczone i na 
budowê zapory i zbiornika wodnego na Pilicy poni¿ej Sulejowa, ujêcia wody w Bronis³awowie, wodoci¹gu Sulejów–£ódŸ, przewa¿aj¹cym odcinku  zgodne. Gdyby wprowadzono w ¿ycie pomys³y niektórych XVIII-wiecznych polityków, by granice 
magistral wodoci¹gowych umo¿liwiaj¹cych doprowadzenie tych wód do sieci oraz szeregu oczyszczalni œcieków                administracyjne Europy oprzeæ o podzia³ na dorzecza, £odzianie byliby w niema³ym k³opocie; byæ mieszkañcami pañstwa 
w miastach i zak³adach przemys³owych na obszarze zlewni górnej i œrodkowej Pilicy. Wstêpny projekt, przewiduj¹cy „wiœlañskiego”, czy mo¿e „odrzañskiego”?
doprowadzenie wody do £odzi otwartym kana³em zosta³ zarzucony, gdy¿ nie dawa³ gwarancji funkcjonowania w czasie Z faktu, i¿ 75% obszaru £odzi nale¿y do zlewni Neru oraz z tego, ¿e powierzchnia miasta nachylona jest ku 
mrozów, a tak¿e wywo³ywa³by znaczne ubytki wody na parowanie. Woda nara¿ona by³aby równie¿ na zanieczyszczenia na po³udniowemu zachodowi wynikaj¹ do dziœ istotne konsekwencje, gdy idzie o ca³oœæ problemów gospodarki wodnej miasta. 
trasie przebiegu kana³u.Du¿e spadki zwierciad³a wody, g³êboko wciête i zwykle w¹skie doliny strumieni, jak równie¿ znaczne przep³ywy w ich 3

Budowa zbiornika wymaga³a przemieszczenia 5 mln m  gruntu. Zlikwidowano 1600 ha lasów i kilkadziesi¹t korytach powodowa³y na przyk³ad, ¿e ju¿ od pocz¹tku osadnictwa na tych terenach, strugi te by³y powszechnie 
gospodarstw. Oddany do u¿ytku w koñcu 1973 r. zalew by³ wówczas najwiêkszym zbiornikiem wodnym w Polsce wykorzystywane jako Ÿród³a energii. W czasie, gdy R. Rembieliñski œródleœn¹ polanê przemienia³ w rynek Nowego Miasta 
Œrodkowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e dla zapobie¿enia ucieczce wody zastosowano, po raz pierwszy w Polsce na tak du¿¹ skalê, (1822–1840), na pod³ódzkich rzekach i strumieniach istnia³o ju¿ ponad 135 ma³ych zbiorników retencyjnych i podobna 
uszczelnienie foli¹ czaszy zbiornika przy zaporze. W Bronis³awowie, w œrodkowej czêœci zalewu, zbudowano stacjê pomp   liczba ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ piêtrz¹cych. Z materia³ów historycznych wynika, ¿e na Mrodze by³o ich 18, na Moszczenicy 

3
o zdolnoœci produkcyjnej ponad 170 tys. m /dobê. Zaœ w odleg³oœci 11 km od £odzi, w miejscowoœci Kalinko, powsta³a stacja 16, a na Nerze do Poddêbic 15. Dobrze zagospodarowana by³a równie¿ Bzura. Na odcinku do £êczycy funkcjonowa³y na niej 
uzdatniania wody, z której w sposób grawitacyjny jest ona dostarczana do sieci w po³udniowej czêœci £odzi. Ruroci¹g 23 ma³e zbiorniki retencyjne. Ówczesne urz¹dzenia piêtrzy³y rzeki o 24 m. Powodowa³y przez to zwiêkszenie spadu wody 
Sulejów–£ódŸ, w okresie niemal 30 lat eksploatacji wykaza³ 100% niezawodnoœæ, choæ procesy korozyjne spowodowa³y, i¿  poruszaj¹cej turbiny i ko³a wodne, jak te¿ regulowa³y przep³yw oraz podpiêtrza³y, czêsto nawet nadmiernie, zwierciad³o wód 
w ostatnim okresie jego zdolnoœæ przesy³owa zmala³a o ok. 30%.podziemnych, tworz¹c w dolinach liczne zabagnienia.

3W  1999 r. z wód powierzchniowych pochodzi³o ponad 99,8 tys. m /dobê (ujêcia na Pilicy - 43,3 tys.; ujêcia  ze Zbiornika Zanim pierwsi fabrykanci, którzy przybywaj¹c z obszarów: Saksonii, Œl¹ska i Brandenburgii, osiedlali siê na obszarze 
Sulejowskiego  - 53,5 tys.) wód u¿ytkowanych w obrêbie miasta  (rys. 2). W tym samym czasie z ujêæ g³êbinowych czerpano  dzisiejszej £odzi i w okolicznych miasteczkach, dotarli na te tereny, zmuszeni byli czêsto do przedzierania siê przez 

3ok. 132,9 tys. m /dobê wody. Zatem, po krótkim okresie istnienia pewnej nadwy¿ki wód powierzchniowych nad wodami otaczaj¹ce Wzniesienia £ódzkie obszary silnie zabagnione. Doœæ tu wymieniæ moczary okolic Tumu i £êczycy w pradolinie 
podziemnymi, w bilansie wodnym £odzi w kolejnym ju¿ roku zanotowano istotn¹ przewagê poboru wód podziemnych. Warszawsko-Berliñskiej oraz bagna w dolinie Bzury pod Dzierzbiêtowem. W 1811 r. W. Surowiecki napisa³ o Bzurze: „Jey 
Zjawisko to jest niepokoj¹ce. Wody podziemne winny byæ bowiem traktowane raczej jako rezerwy uruchamiane                  brzegi, podobnie w wiêkszey czêœci niskie, podmakaj¹c przez kilkanaœcie mil szerokie równiny, zamieniaj¹ je w nieu¿yteczne 
w sytuacjach susz hydrologicznych, awarii przesy³owych sieci wodoci¹gowych itd. Ich wydobycie musi byæ œciœle i restryk-trzêsawiska i kêpami zaros³e strugi (...) rozleg³e bagna (...) w jesieni i na wiosnê trzeba ko³owaæ na ca³e mile, chc¹c dojechaæ 
cyjnie kontrolowane. Winny byæ one te¿ u¿ywane g³ównie do zaspokojenia potrzeb ludnoœci. Ca³kowite zaprzestanie do £êczycy”. Równie¿ od po³udnia i zachodu w dolinach Wolbórki, œrodkowej Dobrzynki, Grabi i Neru wystêpowa³y liczne i 
eksploatacji wód podziemnych (zw³aszcza górnokredowych) w £odzi jest dziœ oczywiœcie wariantem czysto teoretycznym. rozleg³e mokrad³a, których pozosta³oœci w formie mniej lub bardziej zdegradowanej, spotkamy tam i obecnie.
Umo¿liwi³by on co prawda ca³kowit¹ odbudowê zasobów wodnych piêtra górnokredowego (w ci¹gu  ok. 6 lat), jednak¿e Gdy dziœ spojrzymy na mapê hydrograficzn¹ regionu ³ódzkiego i porównamy z obrazem opisywanym przez S. Staszica i 
wzglêdy ekonomiczne ka¿¹ na razie pomys³u tego zaniechaæ. Na szczêœcie, ani eksploatacja wód g³êbinowych na terenie przekszta³canym przez R. Rembieliñskiego, ³atwo dostrze¿emy ogromne ró¿nice, jakie zasz³y w jego powierzchniowej 
miasta, ani czynniki antropogeniczne dzia³aj¹ce w £odzi nie wp³ynê³y dot¹d znacz¹co na pogorszenie jakoœci tych wód. tkance wodnej. Z terenu £odzi zniknê³y p³yn¹ce i tryskaj¹ce tu niegdyœ naturalne cieki i Ÿród³a. Wiele ³ódzkich strumieni 
Historyczne zaniedbania, gdy idzie o stan sanitarny miasta spowodowa³y jednak, i¿ p³ytkie wody podziemne (piêtra zakryto, a nierzadko zamieniono na kana³y œciekowe. Los taki spotka³ np. wiêkszoœæ prawych dop³ywów Neru (£ódkê            
czwartorzêdowego) s¹ bardzo zanieczyszczone. W koñcu XIX w. £ódŸ by³a jednym z nielicznych du¿ych miast europejskich z Ba³utk¹, Karolewkê, Jasieñ). Dawne ³ódzkie strumienie egzystuj¹ obecnie prawie wy³¹cznie dziêki epizodycznemu 
nie posiadaj¹cych ani kanalizacji, ani wodoci¹gów. Wskutek tego przez wiele lat nieczystoœci z licznych do³ów kloacznych, zasilaniu powierzchniowemu oraz odprowadzaniu wód z kanalizacji burzowej. Ich górne odcinki zanik³y w³aœciwie 
rynsztoków i wylewisk przenika³y do wód podziemnych i gromadzi³y siê w podpowierzchniowych warstwach gruntu. Na zupe³nie, bowiem wskutek uszczelnienia i regulacji koryt przesta³y pe³niæ rolê drenuj¹c¹ w stosunku do poziomów 
szczêœcie, zanieczyszczenia te nie przeniknê³y dot¹d do poziomów wód g³êbinowych choæ i tu niekiedy notuje siê zjawisko wodonoœnych. Nie mia³yby te¿ i czego drenowaæ, gdy¿ zwierciad³o pierwszego poziomu wód podziemnych piêtra 

+
przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ azotu amonowego (Nh ).czwartorzêdowego zanik³o bowiem ca³kowicie lub obni¿y³o siê o kilka do kilkunastu metrów. Warto w tym miejscu dodaæ, i¿ 4

wody zachowanych miejscami p³ytkich poziomów wodonoœnych s¹ dziœ lokalnie silnie ska¿one i to zarówno wskutek Gwa³towny wzrost liczby ludnoœci, od 800 osób w 1820 do 852 tys. w 1990 r., oraz rozwój przestrzenny £odzi wywo³a³ 
zanieczyszczeñ punktowych, jak i obszarowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem miasta. Stan czystoœci wód auto- ogromne problemy sanitarne. To olbrzymie miasto przemys³owe do 1925 r. nie posiada³o bowiem kanalizacji. Powstaj¹ce 
chtonicznych (powierzchniowych i podziemnych), odp³ywaj¹cych dziœ z terenu £odzi, jest wiêc nadal bardzo z³y. œcieki by³y wiêc odprowadzane rynsztokami bezpoœrednio do ³ódzkich strumieni lub wsi¹ka³y w grunt. W 1931 r. Z. Nowa-

Na obszarach rolniczych, w strefie podmiejskiej oraz w obrêbie ma³ych miast i osad, sieæ hydrograficzna jest mniej kowski w Geografii serdecznej pisa³ z nutk¹ ironii: „ Miasto £ódŸ le¿y, a w³aœciwie rozk³ada siê nad rzek¹ £ódk¹. Podajê ten 
zmieniona, choæ tylko sporadycznie ma charakter ca³kowicie naturalny. Koryta cieków wyprostowano i uregulowano, doliny szczegó³ z pewnym zastrze¿eniem, poniewa¿ rzeki owej nikt nie widzia³ i nikt nie móg³ mi o niej daæ autorytatywnej 
zosta³y zmeliorowane, a niekiedy tak¿e zabudowane. Jako naturalne lub prawie naturalne, uznaæ mo¿na dziœ jedynie krótkie wiadomoœci... Stwierdzam, ¿e informacje o niej s¹ zapewne w takim samym stopniu mêtne i ma³o Ÿród³owe, jak mêtne i ma³o 
odcinki: Moszczenicy, Lindy, Mrogi, Mro¿ycy oraz Miazgi. Na ma³ych strugach regionu funkcjonowa³o niegdyœ wiele Ÿród³owe s¹ jej bystre nurty zasilane tylu naturalnymi dop³ywami. Poza ow¹ rzeczk¹, u¿yŸnia ziemiê ³ódzk¹ d³ugi szereg 
zbiorników wodnych. Historia ich nie oszczêdzi³a i w okresie powojennym (lata 50 i 60.) wiêkszoœæ z nich praktycznie ju¿ nie rynsztoków, które przecinaj¹c miasto w sposób dowolny, spontaniczny, czyni¹ z polskiego Manchesteru niebezpieczn¹ 
istnia³a. Prace nad ich odbudow¹ w ramach programu ma³ej retencji rozpoczêto dopiero w latach 70. W ich efekcie, rywalkê Wenecji. Ca³e bowiem miasto to jeden wielki „Canale Grande”.
zrekonstruowano lub zbudowano od podstaw prawie 80 obiektów o ³¹cznej powierzchni ponad 1000 ha i pojemnoœci W maju 1925 r. in¿. S. Skrzywan rozpocz¹³ budowê kanalizacji miejskiej w £odzi. Wykorzystano wreszcie projekt 
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siêgaj¹cej 20 mln m . Pe³ni¹ one dziœ ró¿ne funkcje: rekreacyjn¹, hodowlan¹, przeciwpo¿arow¹; zdobi¹ krajobraz miejski      opracowany du¿o wczeœniej przez W. H. Lindleya. Projektowana d³ugoœæ kana³ów mia³a wynosiæ pocz¹tkowo 120 km,         
i podmiejski, s¹ ostoj¹ bioró¿norodnoœci, a czasem, jak dawniej, wykorzystuje siê je do gromadzenia wody na potrzeby turbin a œredni przep³yw œcieków sanitarnych zaplanowano na 2,5 tys. l/s, zaœ przep³yw burzowy móg³ wynosiæ 10,5 tys. l/s. Przy 
i kó³ wodnych w tartakach i m³ynach  . okazji niejako uporz¹dkowano i w³¹czono do systemu kanalizacyjnego naturaln¹ sieæ hydrograficzn¹ miasta. Wiele ma³ych 

Odp³ywy ca³kowite i podziemne ze zlewni pod³ódzkich s¹ zró¿nicowane; wiêksze na pó³nocy (zlewnia Bzury) mniejsze rzeczek £odzi p³ynê³o bowiem dotychczas chaotycznie, podmywa³o mury budynków i fabryk oraz zbiera³o nieczystoœci 
3 -1 -2 zagra¿aj¹c przez to zdrowiu mieszkañców. Do wrzeœnia 1939 r. oddano 105,5 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta³a na po³udniu (dorzecze Neru). Wartoœci jednostkowe odp³ywu ca³kowitego przekraczaj¹ lokalnie 6 dm s km , a wiêc s¹ nieco 

niespe³na 1/3 mieszkañców £odzi  g³ównie z centrum miasta. W latach 1952–1968 przybywa³o w £odzi rocznie oko³o 15 km wy¿sze od œredniej krajowej. Rzeki i strumienie, zw³aszcza w pó³nocnej czêœci aglomeracji, zasilane s¹ nadal przez wydajne 
sieci kanalizacyjnej. Odbiornikiem œcieków by³ od pocz¹tku i jest nadal Ner. W 1928 r. rozpoczêto te¿ budowê pierwszej Ÿród³a, a przez to ich odp³ywy charakteryzuj¹ siê stosunkowo ma³¹ zmiennoœci¹ sezonow¹ i wyraŸn¹ przewag¹ odp³ywu 
miejskiej oczyszczalni œcieków na Lublinku. Czêœæ mechaniczn¹ oddano do u¿ytku w 1932 r. Do pocz¹tku lat 90. by³a to podziemnego nad powierzchniowym. Wspó³czynnik zasilania podziemnego wiêkszoœci tych rzek przekracza 50%, siêgaj¹c 
jedyna miejska oczyszczalnia œcieków w £odzi. Dysponowa³a ona tylko piaskownikami i sitami Geigera, zatrzymuj¹cymi nawet 60–70%. Mimo to, w³asne zasoby wodne obszaru pod³ódzkiego nale¿¹ do najni¿szych w kraju i kszta³tuj¹ siê na 

3 grubsze zanieczyszczenia. Z uwagi na charakter systemu kanalizacyjnego w centrum £odzi (kanalizacja ogólnosp³awna), poziomie 190 m /rok/osobê, zaœ wskaŸnik ich wykorzystania dawno ju¿ przekroczy³ 70% i jest najwy¿szy w kraju. Warto 
czêœæ œcieków przedostawa³a siê jednak czêsto do rzeki bez jakiegokolwiek oczyszczenia. W 1995 r. oczyszczalniê na równoczeœnie podkreœliæ, ¿e £ódŸ w przeciwieñstwie do innych du¿ych miast Polski (Warszawy, Krakowa, Poznania              
Lublinku ostatecznie zamkniêto.i innych) nie posiada zasobów wód tranzytowych. Stanowi to nie tylko istotn¹ przeszkodê, gdy idzie o zaopatrzenie w wodê, 

Pierwsze za³o¿enia techniczno-ekonomiczne Grupowej Oczyszczalni Œcieków (GOŒ) £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej ale stwarza powa¿ne problemy dla gospodarki wodno-œciekowej.
powsta³y ju¿ w 1972 r. Mia³a to byæ kolejna inwestycja maj¹ca szansê szybkiej realizacji. G³ównym projektantem GOŒ by³ dr Intensywny rozwój manufaktur, szybko przekszta³caj¹cych siê w olbrzymie fabryki w³ókiennicze: we³niane, lniane i ba-
in¿. T. Sêdzikowski. Oczyszczalnia by³a projektowana jako mechaniczno-biologiczna i mia³a zapewniæ przep³yw 820 tys. we³niane szybko spowodowa³ wyczerpanie zasobów wód powierzchniowych i zmusi³ inwestorów do siêgniêcia po wody 
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m /dobê œcieków, przy sprawnoœci oczyszczania na poziomie 90%. Przepustowoœæ oczyszczalni mia³a te¿ zapewniæ 30% podziemne. Do dziœ niedocenianym faktem jest, ¿e wody podziemne niecki ³ódzkiej by³y czynnikiem stymuluj¹cym 
rezerwê w stosunku do planowanego maksymalnego zrzutu œcieków w roku 2000. Projekt ten, ju¿ nieco okrojony (zdolnoœæ powstanie i rozwój £odzi przemys³owej. W pocz¹tkowym etapie rozwoju, ludnoœæ miasta zaopatrywa³a siê w wodê               
biologicznego oczyszczania obni¿ono do 450 tys.), zosta³ skierowany do realizacji. W 1999 r. GOŒ oczyszcza³a z p³ytkich kopanych studni zasilanych z wodonoœców czwartorzêdowych. Na pocz¹tku by³o ich w mieœcie ponad 6 tys. Wody 

3 3mechanicznie ok. 116 tys. m /dobê, a biologicznie i mechanicznie ok. 108 tys. m /dobê œcieków komunalnych. Choæ nadal te by³y czêsto zanieczyszczone wskutek przesi¹kania nieczystoœci z licznych do³ów kloacznych i rynsztoków, 
odprowadzaj¹cych œcieki bytowe. Jeszcze w 1939 r. mieszkañcy miasta korzystali z 2200 tego rodzaju studzien. W koñcu tylko niespe³na po³owa œcieków oczyszczana jest w stopniu wystarczaj¹cym, efekty dzia³ania tej ogromnej inwestycji s¹ ju¿ 
XIX w. £ódŸ mia³a liczne pa³ace, fabryki, sieæ komunikacyjn¹ i telefoniczn¹, kina, teatry, a nawet gazowniê i elektrowniê, nie wyraŸnie widoczne  ( rys. 3).

3
Z terenu £odzi, za poœrednictwem Neru i Bzury, odprowadza siê dziœ ponad 224,6 tys. m /dobê wód zu¿ytych. Wiêkszoœæ 

z nich (ok. 90%), zrzucana jest bezpoœrednio do Neru lub do jego dop³ywów, pozosta³e odprowadzane s¹ do Bzury.                
W ostatnim okresie, w wyniku upadku przemys³u i recesji gospodarczej, pobór wody i zrzuty œcieków wyraŸnie mala³y. Wraz 
z nimi zmniejsza³y siê równie¿ ³adunki zanieczyszczeñ. Mimo to, jakoœæ wody we wszystkich kontrolowanych ciekach         
w obrêbie miasta nie spe³nia dziœ wymagañ III klasy czystoœci. Tak¿e Ner i Bzura prowadz¹ nadal wody pozaklasowe. 
Wskutek odbierania ogromnej iloœci œcieków, w korycie Neru, stany wody utrzymuj¹ siê prawie stale na poziomie wody 
brzegowej  (stan ostrzegawczy). Zatem nawet w czasie niewielkich wezbrañ rzeka ta wylewa, pokrywaj¹c dno doliny 
ró¿nego rodzaju zanieczyszczeniami. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e dzisiaj trudniej by³oby przeprawiæ siê przez Ner, ni¿ za 
czasów      R. Rembieliñskiego.

Powstaniu £odzi towarzyszy³y od pocz¹tku powa¿ne zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej i szeroko pojêtej 
ochrony wód. Jednoczeœnie jednak niektóre dzia³ania, jakie tu podejmowano by³y i s¹ unikalne, nie tylko w skali Polski. 
Wystarczy choæby wymieniæ przynosz¹c¹ ju¿ efekty próbê odbudowy zasobów wodnych kredowej niecki ³ódzkiej, 
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doprowadzanie ³¹cznie prawie 100 tys. m  na dobê wody ruroci¹gami z Pilicy, a tak¿e realizowanie gigantycznej inwestycji 
proekologicznej  Grupowej Oczyszczalni Œcieków dla Aglomeracji £ódzkiej.

Przyk³ady te maj¹ charakter spektakularny. Obok nich, prowadzonych jest jednak wiele dzia³añ o mniejszym zasiêgu, 
których wyniki widoczne s¹ na razie w skali lokalnej, ale w przysz³oœci przyczyni¹ siê na pewno do odczuwalnej poprawy    
w sposobie gospodarowania wod¹ na terenie ca³ego regionu. Wymieniæ tu nale¿y: budowê ma³ych, miejskich                         
i przemys³owych oczyszczalni œcieków, odtwarzanie i tworzenie ma³ej retencji, ograniczanie liczby istniej¹cych i unikanie 
tworzenia nowych ognisk zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i podziemnych. Niema³e znaczenie maj¹ równie¿ 
dzia³ania w zakresie gospodarki odpadami i d¹¿noœæ do eliminacji Ÿróde³ zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego i gleb. 
Bardzo pozytywnie nale¿y siê tak¿e odnieœæ do pomys³ów aby, podobnie jak w niektórych krajach Europy zachodniej, 
renaturalizowaæ ciekawsze ³ódzkie obiekty hydrograficzne  strugi, stawy. Mia³yby one staæ siê nie tylko swoistymi oazami   
w krajobrazie wielkomiejskim i korytarzami ekologicznymi, zdolnymi do przesy³ania informacji biologicznej miêdzy 
lokalnymi biocentrami, ale tak¿e szlakami wêdrówek i miejscami wypoczynku mieszkañców miasta. Próbuje siê równie¿, 
nie bez sukcesów, odtwarzaæ naturalny przep³yw w górnych odcinkach niektórych ³ódzkich rzeczek.

Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ za budow¹ wodoci¹gów wiejskich nadal nie nad¹¿a budowa systemów kanalizacyjnych    i 
ma³ych wiejskich oczyszczalni œcieków. Nie rozwi¹zano równie¿ problemu „dzikich” wysypisk i wylewisk, które nadal 
stanowi¹ realne zagro¿enie dla stanu sanitarnego wód powierzchniowych i podziemnych. Niepokój musi budziæ tak¿e 
zanotowany w okresie ostatnich lat ponowny wzrost procentowego udzia³u wód podziemnych w bilansie wodnym miasta. 
Nie warto te¿ ukrywaæ faktu, ¿e poprawa jakoœci wód regionu i spadek ich zu¿ycia jest w znacznej mierze efektem upadku 
³ódzkiego przemys³u.

£ódŸ nie zosta³a zbyt hojnie wyposa¿ona przez naturê. Pocz¹tkowe nadwy¿ki wody szybko przerodzi³y siê w jej ci¹g³y 
deficyt. Miasto nasze nie musia³o siê nawet „odwracaæ od wody”, gdy¿ nigdy nie mia³o jej w nadmiarze. Mo¿e dlatego jego 
mieszkañcy szczególn¹ atencj¹ darz¹ ka¿d¹ jej kroplê, a na widok beczkowozów  jeszcze dziœ pojawiaj¹cych siê tu          i 
ówdzie w £odzi  uœmiechaj¹ siê z sympati¹.
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2.  Pobór wody dla £odzi w 1999 r.
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3.  Zmiany podstawowych wskaŸników stanu czystoœci 
wody Neru w £askowicach w latach 1995 - 1999
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