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uwarunkowania wykorzystania wody
jako indykatora funkcjonowania krajobrazu
Wstęp
Analizując przemiany środowiska przyrodniczego w skali kilku lat, wykorzystuje się zwykle komponenty najbardziej mobilne – takie jak woda i powietrze.
Zmienność cech fizykochemicznych powietrza jest większa niż wody i wydaje
się być łatwiejsza do wyjaśnienia poprzez uwzględnienie kierunków napływu mas
powietrza i rozkładu emitorów migrantów gazowych. W przypadku wody, z racji
jej kontaktu z różnorodnymi skałami i nie do końca znanymi drogami migracji,
przejście od pojedynczych pomiarów do analizy tendencji zmian, może nieść w
sobie duży element niepewności. W niniejszym artykule próbowano przedstawić
niektóre z uwarunkowań, dotyczących wykorzystania wody jako indykatora przemian krajobrazu, bazujące na bilansie wodnej migracji materii. Wykorzystano
badania autora wykonane w zlewni Olszanki (górna Wilga), która należy do zlewni
reprezentatywnych IMGW (Hryniewicz, Przybylska 1993; Harasimiuk 1997).
Problemy metodyczne związane ze sporządzaniem
bilansu wodnej migracji materii
Integralne cechy hydrochemiczne zlewni wyraża równanie bilansu wodnej
migracji, wyprowadzane z równania bilansu wodnego, które ma postać:
			
P = Q + E + ∆R
[1]
gdzie: 		
P – opad atmosferyczny (mm),
Q – odpływ rzeczny (mm),
E – ewapotranspiracja (mm),
∆R – reszta bilansowa, retencja (mm).
Modyfikacja równania [1] do równania bilansu wodnej migracji polega
na pomnożeniu każdego składnika przez stosowne dla niego stężenie badanych
elementów (cs), zatem:
		
cP · P = cQ · Q + cE · E + ∆R
[2]
gdzie:
cs – stężenie badanego elementu w składowej s, gdzie s odpowiednio P, Q i E,
P, Q, E, ∆R – jak poprzednio.
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Ponieważ w wyniku parowania nie wynoszone są żadne substancje rozpuszczone (c=0), element związany z ewapotranspiracją można pominąć. Po pomnożeniu
każdego ze składników przez stężenia analizowanych jonów oraz parametry związane z powierzchnią zlewni i okresem badań, równanie bilansowe przyjmie postać:
[3]
			
cP · P · A= cQ · Q · T + ∆R
gdzie: 		
Dostawa = cP · P · A
Wynoszenie = cQ · Q · T
A – powierzchnia zlewni (km2),
Q – przepływ rzeczny (m3/s),
T – okres obliczeniowy (s),
P, E, ∆R – jak poprzednio.
Powyższe równanie, tak jak każda idealizacja, spełnione jest wtedy, gdy w systemie zlewni nie ma dodatkowych wejść i wyjść. Może się na przykład zdarzyć,
że przychód obliczony na jego podstawie nie byłby poprawnie określony. Taka sytuacja miała miejsce w badanej zlewni Olszanki, gdzie stwierdzono dodatkowe źródło
zasilania w postaci napierających wód wgłębnych. Innym czynnikiem zmniejszającym zaufanie do wyliczeń bilansowych może być niezgodność powierzchniowego
i podziemnego działu wodnego. Ma to zwykle miejsce w przypadku, gdy obszar
wododziału jest zbudowany z utworów dobrze przepuszczalnych. W przypadku
zlewni Olszanki są to piaski wodnolodowcowe, uruchomione i uformowane w
wydmy. Tą ostatnią niedogodność łatwo usunięto, dokonując obliczeń na podstawie
przebiegu podziemnego działu wodnego.
Problem dodatkowego zasilania wgłębnego wymaga szerszego komentarza.
W zlewni Olszanki parcie wód wgłębnych zostało potwierdzone badaniami hydrogeologicznymi (Macioszczyk 1996) i hydrochemicznymi. Predyspozycje hydrogeologiczne wynikają z istnienia rynny erozyjnej przecinającej nieprzepuszczalne
utwory pliocenu, sięgającej do piasków oligoceńskich i wypełnionej osadami
przepuszczalnymi (Macioszczyk, Bieniaszewska 1967). Wody wgłębne występują
pod znacznym ciśnieniem oraz posiadają zwierciadło napięte, które stabilizuje się
niekiedy około 2 m ponad poziomem terenu (Malinowski 1989).
Hydrochemiczne potwierdzenia zasilania wgłębnego polegają na analizie relacji stężeń pierwiastków typomorficznych dla różnych kategorii wód. W wodach
rzecznych, przy znikomym zasilaniu wodami opadowymi, obserwowano zwiększone
stężenia żelaza, pierwiastka typowego dla wód wgłębnych, którego koncentracja
w studniach głębinowych sięgała 10 mg/dm3. Oprócz żelaza, w procesie dyferencjacji źródeł zasilania ważną rolę odegrały jony Ca2+, Mg2+, K+, HCO3-, SO42-. Jony
Ca2+ i HCO3- i w szczególności jon Mg2+ posiadały relatywnie wyższe stężenia
w wodach wgłębnych, jony K+ i SO42- – stężenia relatywnie niższe. Wody przypowierzchniowego systemu krążenia wykazywały zmienny skład chemiczny, ale
zwykle podwyższone stężenia K+ i SO42- oraz obniżone stężenia Ca2+ i Mg2+. Na
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podstawie relacji pomiędzy jonami w wodach rzeki Olszanki (ryc. 1) można było
potwierdzić zasilanie wód rzecznych wodami wgłębnymi. Powyższe zależności
uwzględniono poprzez rozszerzenie równania bilansu wodnego o szacunkową
wartość zasilania wgłębnego. Dokonano tego na podstawie analizy przepływu wody
w rzece w okresie występowania długotrwałej suszy, kiedy przepływ spadał do
przepływu podstawowego (minimalny przepływ w dłuższych okresach posusznych). Element ten pomnożono przez stężenia badanych jonów w okresie suchym.
Po takiej modyfikacji równanie [3] przybrało postać:
[4]
		
cP · P · A= cQ · Q · T - cP · QP · T + ∆R
gdzie:
Wynoszenie przy przepływie podstawowym = cP · QP · T
QP – przepływ podstawowy (m3/s),
P, c, A, Q, T, ∆R – jak w równaniu poprzednim.
W przypadku sporządzania bilansu jonu wodorowego, rezygnacja ze składowej
związanej z ewapotranspiracją jest formalnie niemożliwa, ze względu na obecność
jonu wodorowego nawet w wodzie destylowanej. Zatem, w efekcie powyższych
modyfikacji równanie [4] zostanie rozwinięte do postaci:
cP · P · A= cQ · Q · T - cP · QP · T + cE · E · A+ ∆R
[5]
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gdzie: 		
P, c, A, Q, T, ∆R – jak poprzednio.
Wyniki badań
W ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie zlewni Olszanki obserwuje się spadek kwaśnej depozycji. Od roku 1985, gdy zaczęła funkcjonować stacja EMEP-u
w Jarczewie (sąsiedztwo zlewni Olszanki), pH opadu atmosferycznego wzrosło
z 4,16 do 4,67, a depozycja jonu H+ spadła ponad dwukrotnie (ryc. 2). Depozycja
związków siarki i azotu charakteryzuje się wyraźną sezonowością i wykazuje dwa
maksima w roku: maksimum zimowe – uwarunkowane wysokimi stężeniami i
maksimum letnie – wysokimi opadami (ryc. 3).
Określenie ilości migrującego drogą wodną jonu wodorowego (H+) jest ważne.
Stanowi on ok. 20% jonów w opadzie atmosferycznym i bez jego uwzględnienia
w analizie składu chemicznego opadów, proporcje aniony : kationy są jak 60:40,
a po uwzględnieniu, ulegają wyrównaniu. Właściwe rozdzielenie źródeł przychodu
i rozchodu stanowi warunek prawidłowego zestawienia bilansu materii związanej
z wodną migracją. W konsekwencji prowadzi to do modyfikacji równania bilansu
wodnej migracji pierwiastków, uwzględniającej składową związaną z ewapotranspiracją.

Ryc. 2. Tendencje zmian stężenia i depozycji jonu wodorowego na stacji EMEP-u Jarczew
w latach 1985-1999 (na podstawie raportów EMEP)
Fig. 2. Trends of concentration and atmospheric load of hydrogenian in Jarczew
in period 1985-1999 (data from EMEP’s reports)
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Ryc. 3. Atmosferyczna depozycja związków siarki i azotu oraz jonu wodorowego
w zlewni Olszanki na tle temperatury powietrza (źródło danych: IMGW)
Fig. 3. Atmospheric load of sulphur, nitrogen and hydrogen ion in Olszanka-catchment in
relation to air temperature (data from IMGW)

Istotnym rezultatem przeprowadzonego bilansu obiegu materii w zlewni
Olszanki jest stwierdzenie, iż niektóre jony, całorocznie lub sezonowo, są akumulowane (dodatnia retencja) w systemie zlewni (ryc. 4). Dotyczy to głównie jonu
wodorowego (H+), który przyrasta całorocznie oraz jonów: siarczanowego (SO42-)
– przyrastającego w sezonie letnim i potasowego (K+) – przyrastającego także
w sezonie letnim, lecz tylko w kilku miesiącach.
Abstrahując od badań pojedynczych obiektów, z formalnej analizy równań
[1-5] można wyciągnąć ogólniejsze zależności. Z uproszczonej wersji równania
bilansu wodnej migracji materii:
			
cP · P = cQ · Q + cE · E + ∆R
[6]
+
wynika, że w przypadku sporządzania bilansu jonu wodorowego (H ), element związany z ewapotranspiracją nie może być wyeliminowany, ponieważ w parującej wodzie
przy pH=7,0, stężenie jonu H+ wynosi 0,1 µg H+/dm3. Stężenie H+ w wodzie opadowej w warunkach równowagi z CO2 zawartym w powietrzu wynosi 2,24 µgH+/dm3
(przy pH=5.63), co jest wartością 22-krotnie wyższą (Hryniewicz 1976). W warunkach rzeczywistych stężenie H+ w opadach jest jeszcze wyższe, szczególnie w okresie zimowym, gdy ma miejsce maksimum kwaśnej depozycji. Tym niemniej cP>cE
i cP>cQ, stąd dla H+: ∆R>0. Z analizy powyższych zależności widać, że zawsze
depozycja jonu H+ będzie większa od jego rozchodu (∆RH+>0), czyli nastąpi wzrost
kwasowości środowiska na drodze wodnej migracji. Proces ten jest częściowo
neutralizowany poprzez rozpuszczanie skał zawierających substancje alkalizujące.
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Ryc. 4. Sezonowość retencji jonów (akumulacja lub wynoszenie) w zlewni Olszanki
Fig. 4. The seasonal trends of ions retention (accumulation or discharge) in Olszankacatchment

Podobne zależności jak dla jonu H+ obserwuje się także dla SO42- i NO3-.
Są to jony, których bilans zależny jest w dużym stopniu od dostawy z atmosfery.
Łatwo rozpuszczalne pierwiastki takie jak Ca, Mg, Na, K, posiadają małe
zasilanie drogą dostawy atmosferycznej (cP<<cQ i cE=0), a ich wynoszenie można
utożsamiać z denudacją chemiczną.
W klimacie suchym Q→0, a P≈E, stąd: cP·P>=cQ·Q lub cP · P<=cQ · Q, ale ważną rolę odgrywa w tym przypadku depozycja sucha i duża ilość pyłów zawierających pierwiastki alkalizujące. Przypowierzchniowe warstwy gleby zasilane są w
wyniku podsiąku kapilarnego, a wytrącone w wyniku parowania sole powodują
alkalizację środowiska.
Wnioski
1. Wykorzystanie wody jako indykatora przemian krajobrazu, w tym sporządzanie
bilansów wodnej migracji materii, uwarunkowane jest uwzględnieniem specyfiki
badanych obiektów i (w przypadku dużej grupy zlewni z obszaru Polski Środkowej) prowadzi do lokalnych modyfikacji równań bilansowych.
2. Na podstawie badań hydrochemicznych można potwierdzić tezę, że w umiarkowanej strefie klimatycznej, o przemywnym reżimie gospodarki wodnej, dominuje tendencja do zakwaszania środowiska przyrodniczego. Na obszarze Polski
– decydujące znaczenie ma przyrastanie (dodatnia retencja) jonów H+ i SO42-).
W przypadku H+ jest to proces całoroczny, w przypadku SO42- sezonowy (badania
własne w zlewni Olszanki, górna Wilga).
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3. W badanej zlewni można wyróżnić sezonowe zmienne modele funkcjonowania:
– model zimowy (determinowany poprzez wysokie stężenia i ładunki jonów:
NOx-, SO42-, H+)
– model letni z typomorficznymi jonami Ca2+, Mg2+; w okresie letnim badana
zlewnia funkcjonuje według schematu typowego dla strefy stepów.
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CONDITIONS OF WATER USE AS AN INDICATOR
OF LANDSCAPE FUNCTIONING
Summary
The paper discusses problems associated with hydrochemical research, especially the conditions of proper ion balance. The balance equation was transformed
to include new elements such as the input of ions from (high-pressure) underground waters and the output due to evapotranspiration (for the hydrogen ion).
Each new element was estimated and discussed.
The research results make it possible to conclude that:
– under conditions of the research area a tendency to acidification prevails,
– there are different seasonal models of the functioning of the catchment,
– there are two maximums of acid depositions: the winter one caused by high
concentrations of acid deposits and the summer one caused by a high volume
of precipitation.
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