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ŹRÓDŁA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ
I WYŻYNY MIECHOWSKIEJ WARTE OCHRONY
Wstęp
Źródło jest naturalnym wypływem wód podziemnych na powierzchnię terenu.
Stanowi ono ważny element krążenia wody w środowisku, pełniąc rolę ogniwa
między wodami podziemnymi i powierzchniowymi. Znajomość wydajności źródła i składu chemicznego wody umożliwia poznanie procesów zachodzących w
obrębie zlewni.
Ochrona źródeł ma na niektórych obszarach Polski wielowiekowe tradycje.
Już w średniowiecznych statutach wielu miast zawarte są pewne postanowienia
dotyczące ochrony tych źródeł, których woda była wykorzystywana do picia przez
ich mieszkańców.
Źródła – jako pomniki przyrody nieożywionej są chronione w Polsce od niedawna. W 1990 r. – na 13 517 pomników przyrody – jedynie 9 stanowiły źródła,
m.in. źródła na Wyżynie: w Bolechowicach i „Jordan” w Ściborzycach. Obecnie
jest ich około 80. Są to głównie źródła występujące w Karpatach, w Sudetach,
na Wyżynach: Śląsko-Krakowskiej i Małopolskiej oraz na Roztoczu.
Źródła nie należą – z nielicznymi wyjątkami – do eksponowanych elementów
krajobrazu; większość stanowi obiekty punktowe, a tylko niektóre zajmują niewielką powierzchnię. Często są ukryte i przysłonięte roślinnością. Wypływ wody
źródlanej oraz jego bezpośrednie otoczenie jest siedliskiem licznych gatunków
roślin i zwierząt. Źródła należą do tych elementów, które przyczyniają się do
zwiększenia różnorodności środowiska geograficznego. Mają również znaczenie
gospodarcze – są bowiem miejscem zaopatrzenia w wodę. Lokalnie są miejscem
wypoczynku i rekreacji, a także stanowią element wpływający na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej obszaru. Niektóre ze źródeł spełniają funkcje religijne,
stanowiąc obiekt kultu związany z objawieniami albo historycznymi lub legendarnymi wydarzeniami; są to tzw. święte źródła (Baścik, Chełmicki 2000).
Na potrzebę ochrony źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej
zwróciła uwagę I. Dynowska (1983), która wraz z zespołem w latach 1973-74
skartowała 246 źródeł, dokumentując ich stan i oceniając ich walory krajobrazowe, edukacyjne i poznawcze. Ideę ochrony rozwinęła wraz z M. Drzał w kolejnych
pracach (1981, 1982a, 1982b, 1984).
Na zagrożenie źródeł w Polsce głównie ze strony przemysłu, rolnictwa
oraz turystyki zwrócił uwagę L. Kostrakiewicz (1990) i zaproponował do ochrony
na obszarze Polski ok. 100 źródeł, w tym część – na terenie Wyżyn. W celu ochro389

ny źródeł wraz z otaczającymi je elementami krajobrazu godnymi uwagi (odkrywki,
wytrącenia, itp.) proponowano też utworzenie dokumentacyjnych stanowisk przyrody
nieożywionej jako nowych form ochrony prawnej (Kostrakiewicz 1996). Idea ta
nie znalazła jednak odzwierciedlenia w praktyce. Kompleksowym opracowaniem
regionalnym, poświęconym ochronie geostanowisk – w tym zjawisk wodnych – jest
Geoochrona Beskidu .... (Aleksandrowicz red. 1996).
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczba źródeł chronionych powiększyła
się o 16 karpackich źródeł mineralnych; projekt ochrony kolejnych siedmiu źródeł
jest w opracowaniu (Rajchel 1996, 2000). O znaczeniu ochrony źródeł wzmiankowane jest w szczegółowym studium poświęconym źródłom Roztocza (Michalczyk
red. 1996). Liczba opracowań poświęconych zagadnieniom ochrony źródeł nie
jest jednak zbyt duża. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w
dziedzinie ochrony przyrody, co przejawia się m.in. działaniami proekologicznymi
administracyjnych władz lokalnych. O ile jeszcze niedawno dominowało podejście
ochrony środowiska „przez racjonalne zagospodarowanie”, o tyle, obecnie coraz
częściej za priorytetową zasadę gospodarowania w kraju uznaje się „maksymalną
ochronę środowiska przyrodniczego z racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów
oraz prawidłowe kształtowanie przestrzeni geograficznej” (Szalewska 1999).
Takie podejście zachęca do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody –
– w tym także źródeł.
Celem pracy jest wytypowanie źródeł na Wyżynach Krakowsko-Wieluńskiej
i Miechowskiej, które zasługują na ochronę prawną, oraz dostarczenie naukowych
podstaw do starań o uznanie tych najcenniejszych obiektów wodnych za pomniki
przyrody nieożywionej. Potrzeba ochrony źródeł wynika z konieczności zachowania tych obiektów w stanie możliwie naturalnym i niezaburzonym, tym bardziej,
iż w ostatnich latach wielokrotnie sygnalizowane były zmiany chemizmu wód
podziemnych na tym obszarze (Krawczyk i in. 1992; Różkowski 1996, 1999; Różkowski, Leszkiewicz 1999; Tyc 1997; Tyc, Opołka-Gądek 1999).
Obszar i metoda badań
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska i Wyżyna Miechowska stanowią jeden z głównych obszarów źródliskowych Polski. Ponadto, są to tereny interesujące ze względu
na urozmaicone środowisko geograficzne, które – mimo działalności gospodarczej
– lokalnie zachowało sporo cech naturalnych. Znaczna część obszaru zbudowana
jest z wapieni jurajskich, w których powstają liczne, okazałe formy krasowe, co
sprawia, iż obszar ten, wyjątkowy pod względem krajobrazowym, jest szczególnie
cenny.
Pod względem hydrogeologicznym obszar badań jest dość zróżnicowany.
Zdecydowana większość badanych źródeł znajduje się w obrębie wieluńsko-krakowskiego regionu hydrogeologicznego, odznaczającego się szczelinowo-krasowym
charakterem krążenia wody głównie w skałach węglanowych: wapieniach, dolomitach, opokach i marglach. Niewielka, południowo-zachodnia część badanego
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obszaru wchodzi w skład górnośląskiego regionu wodonośnego z wodami szczelinowo-krasowymi i porowo-szczelinowymi krążącymi w wapieniach, dolomitach,
piaskowcach i skałach wulkanicznych. Źródła wschodniej części obszaru, odwadniają gipsy należące do nidziańskiego regionu hydrogeologicznego ze szczelinowym
poziomem wodonośnym (Mapa hydrogeologiczna Polski, 1986).
Na obszarze Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej znajduje się Ojcowski Park Narodowy, kilka rezerwatów przyrody oraz Zespół Jurajskich Parków
Krajobrazowych i Załęczański Park Krajobrazowy. Taka forma ochrony przyrody
sprzyja także ochronie źródeł. Na badanym obszarze ochroną prawną w formie
pomników przyrody objętych jest 15 źródeł (w tym 9 w zlewni Szreniawy), co wydaje się zbyt małą liczbą w odniesieniu do unikalnych walorów przyrodniczych,
naukowych i dydaktycznych, jakie reprezentują liczne źródła Wyżyn.
Wyżyny, a zwłaszcza ich części południowe, są obszarem, na którym prowadzone są intensywne badania naukowe. Część wyników badań wykorzystywana jest
do organizacji ochrony przyrody oraz służy popularyzowaniu tego terenu dla celów turystycznych. Znaczna część Wyżyn bowiem, ze względu na wysokie walory
krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne, stanowi atrakcyjny obszar turystyczny.
Badania źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej przeprowadzono w latach 1999-2000 (Chełmicki 2001), w ramach projektu KBN (6PO4E 037 15)
pt. Zmiany hydrologicznych i hydrochemicznych cech źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
i Miechowskiej w latach 1973-1998. Oprócz pomiarów cech fizykochemicznych wód
źródlanych, szczególną uwagę zwrócono na stopień antropogenicznego przekształcenia miejsca wypływu, oceniono stan sanitarny źródeł i ich otoczenia, zakres
użytkowania oraz oceniono ich walory krajobrazowe i edukacyjne. Obserwacje
te odnoszono do źródeł skartowanych i opisanych przez I. Dynowską z zespołem
(1979, 1983). Stwierdzono, iż ze względu na ich unikalny charakter oraz rosnące zagrożenia ze strony przemysłu, rolnictwa i budownictwa, istnieje potrzeba
zwiększenia liczby źródeł prawnie chronionych. Objęcie źródeł ochroną w postaci
pomników przyrody nieożywionej, wzbogaci sieć obiektów chronionych Wyżyny.
Kryteria wyboru źródeł do ochrony
Spośród 241 badanych źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej,
niektóre wyróżniają się ze względu na pewne własności. Założono, iż źródło warte
ochrony powinno posiadać walory naukowe, poznawcze, edukacyjne, krajobrazowe, estetyczne oraz powinno odznaczać się dobrą jakością wody. Walory naukowe
obejmują warunki hydrogeologiczne, typ źródła (położenie, sposób wypływu),
wydajność źródła, skład chemiczny wody, osady (np. wytrącenia węglanu wapnia).
Walory poznawcze ujmują możliwość wykorzystania źródła jako świadectwa procesów zachodzących w danym środowisku (np. szybkość krążenia, ługowanie skał,
infiltracja zanieczyszczeń), natomiast walory edukacyjne – możliwość wykorzystania źródła w dydaktyce w ramach przedmiotów przyrodniczych. Wśród walorów
krajobrazowych, najistotniejsze na tym obszarze wydaje się sąsiedztwo krasowych
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form terenu i odsłonięć geologicznych oraz obecność naturalnych zbiorowisk
roślinnych – niekiedy endemicznych lub reliktowych. Ważnym czynnikiem jest także dobra jakość wody źródlanej, co umożliwia wykorzystanie źródeł do zaopatrzenia
w wodę pitną. Źródła warte ochrony powinny odznaczać się także walorami estetycznymi, mogącymi stanowić obiekt pozytywnych doznań duchowych lub atrakcję
turystyczną. Przy wyborze źródeł do ochrony uwzględniano także ich aktualne lub
potencjalne zagrożenie, które może doprowadzić do ich zniszczenia.
Źródła proponowane do ochrony
Proponuje się do ochrony łącznie 38 źródeł (lub zespołów wypływów),
przy czym najwięcej obiektów położonych jest w zlewniach Pilicy i Warty, w których
do tej pory brak jest źródeł prawnie chronionych (ryc. 1, tab. 1). Większość proponowanych źródeł wypływa z wapieni jurajskich oraz margli kredowych, zaś pod
względem morfologicznym reprezentują typ źródeł podzboczowych i korytowych;
w niektórych wypływ ma charakter ascenzyjny. Niektóre źródła odznaczają się
znaczną wydajnością, wynoszącą powyżej 100 l/s.
Badania źródeł przeprowadzone w latach 1999-2000, pozwoliły stwierdzić,
iż w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przez I. Dynowską ponad ćwierć wieku
temu, stan większości źródeł o znacznych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i wartych ochrony jest zadowalający (ryc. 2). Dotyczy to zwłaszcza źródeł
położonych na obszarach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych. Jednakże dają się zauważyć przejawy degradacji źródeł poprzez obniżenie
wydajności lub zanik źródeł z powodu odwodnień górniczych (głównie w dorzeczu
Przemszy), jak również pogorszenie jakości wody ze względu na znaczne stężenia
Tab. 1. Liczba źródeł badanych, chronionych i proponowanych do ochrony prawnej
w poszczególnych dorzeczach
Tab. 1. Number of investigated, protected and proposed to protection springs
in particular basins
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Ryc. 1. Ochrona źródeł na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżynie Miechowskiej
Fig. 1. Protection of springs in the Kraków-Wieluń Upland and in the Miechów Upland

związków azotu i fosforu. Utrata walorów estetycznych i krajobrazowych miejsc
wypływu następuje niekiedy poprzez: zaniedbanie ujęć, z których zaprzestano
poboru wody (przeprowadzenie wodociągów), nieumiejętną obudowę, czy też
usytuowanie zabudowań gospodarczych i letniskowych w sąsiedztwie źródła. Daje
się również zauważyć zaśmiecenie i degradację obszarów źródliskowych, co jest
wynikiem niskiej świadomości ekologicznej ludności.
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Ryc. 2. Źródło “Spod brzozy” w Żarkach – nr 10 w zlewni Warty (fot. M. Baścik)
Fig. 2. Spring “By the birch” in Żarki – no 10 in the Warta-river basin (photo M. Baścik)

Zakończenie
Ze względu na walory naukowe, poznawcze, edukacyjne, krajobrazowe,
estetyczne i dobrą jakość wody, 38 źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej powinno być objęte ochroną prawną. Źródło objęte ochroną powinno
posiadać tablicę informującą o jego ochronie, zawierającą nazwę oraz podstawowe
informacje dotyczące źródła (typ, wydajność, temperatura, chemizm). Dojście
do źródła powinno być oznakowane. Powinien być także określony stopień i zakres wykorzystania źródła tam, gdzie jest ono użytkowane. Sposób użytkowania
powinien być podporządkowany przede wszystkim jego ochronie i zachowaniu
naturalnych cech źródła wraz z otoczeniem. W niektórych przypadkach konieczne jest zabezpieczenie obszaru źródliskowego, gdyż przesądza to o zachowaniu
niezmiennego stanu chronionego obiektu. W źródle chronionym powinien być
zachowany naturalny wypływ wody, tj. pozbawiony betonowej obudowy. Ze względu na zmiany środowiska, niektóre ze źródeł winny być objęte systematycznymi
badaniami naukowymi.
Objęcie źródeł ochroną w postaci pomników przyrody nieożywionej na obszarze Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, wzbogaciłoby sieć obiektów
chronionych. Źródła stanowiłyby dodatkowe walory przyciągające na ten obszar
turystów, ale przede wszystkim przyczyniłyby się do zachowania w stanie możliwie
niezmienionym tych ważnych elementów przyrody nieożywionej.
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SPRINGS IN THE CRACOW-WIELUŃ UPLAND
AND THE MIECHÓW UPLAND WORTH OF PROTECTION
Summary
The Cracow-Wieluń Upland and the Wieluń Upland belong to the main
spring regions in Poland. The springs drain mainly well-saturated limestone and
marl aquifers of the Jurassic and Cretaceous age. The Uplands in questions were
investigated about thirty years ago by Irena Dynowska. She surveyed 246 springs suggesting protection of some of them due to their unique features. Only 15
springs are now under protection (nine of them in the Szreniawa river basin). The
paper aims at distinguishing springs worth of protection as monuments of nature.
Mapping of all the springs and their chemical analysis were carried out in 1999
and 2000 with particular interest to springs deserving protection according to
Dynowska. Scientific, cognitive, educational, scenery and beauty value, good water
quality and their high discharge were taken into consideration in the distinguishing
procedure. Thirty-eight springs were proposed; despite the fact that some of them
are strongly transformed by human activity. Nevertheless, they present unique
hydrological and physiographical values. A few of them display significant discharge over to 100 l/s. Some springs are located in the protected areas hence
their conservation is easier than in other areas. Land-use of the area investigated
is dominated by agriculture surrounded by such industrial centers like Cracow,
Olkusz, Częstochowa and Silesia – potential sources of pollution. Almost half
of the numbers of the springs are located in the Pilica and Warta river basins
devoid of springs under protection. Such objects would make these areas more
attractive for tourism.
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