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PORÓWNANIE STANU ŹRÓDEŁ WYŻYN
KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ I MIECHOWSKIEJ
W LATACH 1973-1974 i 1999-2000
Wstęp
Źródła należą do elementów przyrody nieożywionej podlegających przemianom pod wpływem działalności gospodarczej. Zmiany ich wydajności, zanikanie
oraz transformacja składu chemicznego wody są odzwierciedleniem zmian zachodzących w obrębie zbiorników wód podziemnych. Wyżyny południowej Polski
stanowią obszar licznie występujących źródeł odwadniających utwory węglanowe,
głównie dolomity, wapienie i margle wieku triasowego, jurajskiego i kredowego.
Utwory paleozoiczne, trzeciorzędowe i czwartorzędowe odgrywają niewielką rolę
w zasilaniu źródeł Wyżyny.
Zainteresowanie źródłami Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej
wynika z wielu przyczyn. Należą do nich:
– znaczna wydajność źródeł, zwłaszcza w porównaniu z obszarami nizinnymi,
– na ogół dobra jakość wody, gdyż źródła odwadniają horyzonty wodonośne
położone na znacznej głębokości; niekiedy ponad 100 m,
– malownicze otoczenie wielu z nich, ze względu na obecność krasowych form
rzeźby i charakterystycznych zespołów roślinnych.
Do czynników zagrażających naturalnej wydajności źródeł należą:
– nadmierna eksploatacja wód podziemnych,
– odwodnienia górnicze,
– melioracje.
Czynnikami zagrażającymi jakości wód źródlanych są:
– nieuregulowana gospodarka ściekowa,
– źle urządzone i niekontrolowane składowiska odpadów i dzikie wysypiska,
– nawożenie rolnicze,
– zanieczyszczenie opadów atmosferycznych.
Krajobrazowej atrakcyjności źródeł zagrażają:
– prace budowlane i drogowe – budowa sztucznych zbiorników powodujących
zalanie nisz źródłowych,
– nieumiejętna obudowa lub ujęcie wypływów,
– zaśmiecenie i dewastacja nisz źródłowych i ich otoczenia.
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Cel i zakres badań
Celem badań było dokonanie porównania obecnego (1999-2000) stanu 242 źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej ze stanem stwierdzonym w czasie badań przeprowadzonych przez I. Dynowską w latach 1973-1974.
Wyniki tamtych badań częściowo opublikowano w obszernej monografii (Dynowska
1983), a częściowo zawarto w nieopublikowanych materiałach rękopiśmiennych
(mineralizacja i przewodność właściwa wody). Można zatem dokonać porównania
stanu źródeł przed ćwierćwieczem ze stanem obecnym (Chełmicki, red. 2001).
Pracę wykonano w ramach projektu KBN (PB 6 P04E 037 15). Badania przeprowadzono w ośmiu zlewniach (Przemszy, Rudawy, Prądnika, Dłubni, Szreniawy,
Nidzicy, Pilicy i górnej Warty) oraz w przyrzeczu Wisły, w częściach objętych zasięgiem Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej. W obrębie każdej
zlewni pomiary źródeł przeprowadzono w krótkim czasie tak, aby wyniki były porównywalne (ryc. 1). Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze wyniki pomiarów wydajności źródeł i ogólnej mineralizacji wody, przeprowadzonych jednorazowo w obu
okresach (1973-1974 i 1999-2000). Wyniki odnoszące się do innych parametrów
chemizmu (substancje biogenne i metale ciężkie) dotyczą tylko lat 1999 i 2000, stąd
też porównanie obecnych stężeń ze stężeniami w latach 1973-1974 jest niemożliwe.
Wyniki
Porównanie wydajności źródeł w latach 1973-1974 i 1999-2001 wskazuje
na brak powszechnej tendencji zmian wywołanych czynnikami antropogenicznymi.
W większości przypadków stwierdzono podobną lub wyższą wydajność źródeł niż
w latach 80. XX w. Spośród 242 źródeł stwierdzono zanik 14 z nich, przy czym
większość (9) znajdowała się w zlewniach Przemszy i Rudawy, w zasięgu oddziały
wania odwodnień górniczych i eksploatacji surowców skalnych. Przyczyną zaniku

Ryc. 1. Kalendarium badań terenowych
Fig. 1. Schedule of field survey
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źródeł jest też zasypanie w wyniku robót budowlanych (nasypy), bądź też zalanie
wodami stawu lub zalewu.
Średnie wartości ogólnej mineralizacji (suchej pozostałości) wody źródlanej w poszczególnych zlewniach i na obszarze przyrzecza Wisły, w latach 1973-74
i 1999-2000, przedstawiono na ryc. 2. Na uwagę zasługuje to, że na całym obszarze

Ryc. 2. Porównanie mineralizacji ogólnej wód źródlanych w latach 1973-1974 i 1999-2000
Fig. 2. Comparison of dissolved solids concentration (TDS) in spring water in 1974-1974
and 1999-2000
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badań stwierdzono znacznie wyższą mineralizację wody w latach 1999-2000 niż
w latach 70. XX w. Średnio, mineralizacja wód źródlanych była wyższa aż o ok. 30%,
natomiast przewodność właściwa – o ok. 20%. Zwiększenie mineralizacji wody
ma charakter powszechny, a źródła odznaczające się obecnie niższą mineralizacją
stanowią przypadki jednostkowe (ryc. 3). Największe różnice, wskazujące na wzrost
mineralizacji wody stwierdzono w przypadku źródeł: w Bieńcu – 121% i Dzietrznikach – 112% (zlewnia Warty), Bzowie – 101% (zlewnia Przemszy), Karniowicach
– 88% (zlewnia Rudawy), Mszycach – 79% (zlewnia Warty), Racławicach – 75%
(zlewnia Szreniawy) i Ogroblach – 71% (zlewnia Warty). Spośród wymienionych,
przyrost mineralizacji wody w źródłach w Blanowicach, Dzietrznikach, Bzowie
i Karniowicach spowodowany jest ewidentnym zanieczyszczeniem wody, o czym
świadczy podwyższona koncentracja jonów pochodzenia antropogenicznego: NO2,
NO3, Cl, SO4, a także Na i K.
Przyczyny stwierdzonych różnic nie można przypisać wyłącznie sezonowym
wahaniom mineralizacji wody, gdyż poboru wód dokonywano w różnych sezonach.
Na znaczny wzrost mineralizacji wód źródlanych w zlewni Przemszy zwrócili
uwagę A. Tyc (1997) oraz A. Tyc i in. (1990). Na mniejszy wzrost mineralizacji,
rzędu zaledwie kilku procent, wskazują badania J. Różkowskiego (1996, 1999)
przeprowadzone na Wyżynie Krakowskiej.
Spośród jonów mających właściwości biogenne szczególne zainteresowanie
w ostatnich latach budzą azotany (NO3), których powszechny wzrost stężeń

Ryc. 3. Liczebność źródeł w poszczególnych przedziałach zmian mineralizacji wody
Fig. 3. Number of spring’s in particular intervals of change in dissolved solids
concentration
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w obszarach intensywnego rolnictwa jest powodem do niepokoju, w związku z
wysoce niekorzystnym oddziaływaniem na organizm ludzki (methemoglobinemia).
Stężenia azotanów w wodach źródlanych badanego obszaru wskazują na umiarkowany stopień skażenia tych wód. Średnie stężenie stwierdzone w wodach badanych
źródeł wynosi 4,8 mg N-NO3/l, (21,3 mgNO3/l) i mieści się w zakresie stężeń
dopuszczalnych w wodach przeznaczonych do picia (50 mgNO3/l). Stężenia przekraczające normę stwierdzono w siedmiu przypadkach, co stanowi nieco ponad
3% źródeł, w których pomierzono zawartość tego biogenu. Źródła, w których
stwierdzono podwyższone stężenia azotynów (NO2) i jonu amonowego (NH4),
świadczących o istnieniu bliskiego, lokalnego źródła zanieczyszczeń substancjami
organicznymi, stanowią przypadki jednostkowe.
Metale ciężkie (cynk, ołów, miedź, mangan i żelazo) oznaczono w wodach
64 źródeł (tab. 1) położonych w zlewniach Przemszy, Przyrzecza Wisły, Rudawy,
Prądnika, Dłubni, Szreniawy i Nidzicy. Średnie wartości stężeń, a także stężenia
najwyższe, były znacznie niższe niż podawane przez J. Różkowskiego (1990,
1996) i K. Labusa (1999) w odniesieniu do wód podziemnych (studnie i źródła)
monokliny śląsko-krakowskiej, natomiast podobne do stwierdzonych w źródłach
Wyżyny Lubelskiej (Michalczyk, 1996).
Tab. 1. Stężenie metali ciężkich w wodach 64 źródeł (ppb)
Tab. 1. Concentration (in ppb) of heavy metals in waters of 64 springs

Podsumowanie
Porównanie stanu źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000 nie wskazuje na istnienie istotnej tendencji
zmian wydajności źródeł, sygnalizuje natomiast występowanie powszechnej
tendencji wzrostowej ogólnej mineralizacji wód źródlanych. Porównanie dotyczy
jednorazowych pomiarów w każdym z okresów, stąd też stwierdzony wzrost stężeń
winien być zweryfikowany w trakcie dalszych badań. Stężenia substancji biogennych wskazują na umiarkowany stopień skażenia wód podziemnych, zwłaszcza
w porównaniu z krajami intensywnego rolnictwa. Intensyfikacja rolnictwa, w perspektywie przyłączenia Polski do struktur europejskich, może doprowadzić do
znacznego pogorszenia istniejącego stanu.
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COMPARISON OF THE STATE OF SPRINGS IN THE CRACOW-WIELUŃ
AND MIECHÓW UPLANDS IN 1973-1974 AND 1999-2000
Summary
The paper presents the main findings of the survey aimed at comparing the state of 242 springs of the Cracow-Wieluń and Miechów Uplands in 1973-1974 and
1999-2000. It was found that there was no evidence of a general discharge decline
of the springs due to man’s economic activity, except for 9 springs in the Przemsza
and Rudawa drainage catchments, and 6 in other areas. Nearly all springs showed higher values of the dissolved solids content (30% on average) in 1999-2000,
which suggests strong, positive tendency in TDS concentration over a long-term
period. Nitrates showed medium level of spring-water pollution, with 7 springs
revealing concentrations above drinking water standards. The concentration of heavy metals is low and does not cause major concern.
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