Janusz Siwek
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA ZAWARTOŚĆ
ZWIĄZKÓW AZOTU I FOSFORU W ŹRÓDŁACH ZLEWNI
PRĄDNIKA, DŁUBNI I SZRENIAWY
Wstęp
Źródła są naturalnymi, skoncentrowanymi wypływami wód podziemnych
na powierzchnię terenu. Położone na wyżynach Krakowskiej i Miechowskiej
źródła dolin Prądnika, Dłubni i Szreniawy są jednym z tych elementów środowiska
przyrodniczego, który stanowi o specyfice tego obszaru. W powszechnej opinii
woda źródlana utożsamiana jest z wodą wysokiej jakości. Niestety, obecnie wiele ze
źródeł zatraciło swe naturalne walory (Dynowska 1983). Pogorszenie jakości wody
w źródle może być związane z degradacją całego zbiornika wód podziemnych
wskutek dostawy zanieczyszczeń wraz z opadami atmosferycznymi, chemizacją
rolnictwa lub wadliwą w danym regionie gospodarką ściekami i odpadami. Obecność zanieczyszczeń w wodzie źródlanej może być także związana z czynnikami
o charakterze lokalnym – np. wysypiskami śmieci w niszy źródła lub punktowym
zrzutem zanieczyszczeń z pobliskich gospodarstw.
Skład chemiczny wód źródlanych kształtowany jest pod wpływem naturalnych warunków środowiska przyrodniczego oraz pod wpływem antropopresji.
Obecność w wodzie źródlanej związków azotu i fosforu (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-)
obniża jakość wody i jest najczęściej związana z zanieczyszczeniem wód podziemnych wskutek szeroko rozumianej działalności człowieka.
Badany obszar zbudowany jest ze skał węglanowych. W jego zachodniej części (zlewnia Prądnika) warstwą wodonośną zasilającą źródła są jurajskie margle,
wapienie skaliste i płytowe, które we wschodniej części – w obrębie zlewni Dłubni
i Szreniawy – stopniowo zapadają w kierunku NE pod margle i opoki górnej kredy.
Krążenie wód podziemnych w obrębie jurajskiego zbiornika szczelinowo-krasowego uwarunkowane jest lokalnymi systemami drenażu. Krążenie wód w obrębie
nie podlegających krasowieniu margli kredowych odbywa się systemami spękań
i szczelin. Według H. Niedzielskiego (1971), wskutek zróżnicowanego wykształcenia osadów górnej kredy, utwory dobrze przepuszczalne są porozdzielane utworami
słabo przepuszczalnymi, co może powodować występowanie wielu odizolowanych
horyzontów wód podziemnych. Badany obszar jest regionem typowo rolniczym.
Lasy stanowią od 7% powierzchni w zlewni Szreniawy do 16% w zlewni Prądnika.
Badania prowadzone przez J. Dynowskiego i E. Zbadyńską (1974) wykazały, że
skład chemiczny wód źródlanych zbiornika kontaktowego w wapieniach jurajskich
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lania, co powoduje, iż poszczególne źródła charakteryzują się odrębnym reżimem
hydrochemicznym. Na zagrożenia jakości wód podziemnych zbiornika jurajskiego
wskazywali m.in. A. Różkowski (1990) i J. Różkowski (1996). Poziom tła hydrogeochemicznego dla poziomu górnojurajskiego w latach osiemdziesiątych XX w.
wyznaczył J. Różkowski (1996) na poziomie 2-30 mg/l dla NO3- i 0-0,2 mg/l dla
PO43-. Wysokie, dochodzące do 80 mg/l stężenia NO3- w wodach źródeł zlewni
Prądnika, w obrębie wsi Sąspów stwierdził W. Chełmicki (2001). Stężenie azotanów w źródłach zlewni Dłubni i Szreniawy wynosiły średnio 21,7 i 15,0 mg/l.
W porównaniu ze zlewnią Prądnika, źródła w dorzeczu Dłubni charakteryzowały
się zwykle wodami o lepszej jakości, z wyjątkiem źródeł wypływających w bliskim
otoczeniu budynków gospodarskich lub użytków rolnych.
Metody
W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały z czterech serii poboru
prób wody z 67 źródeł w zlewniach: Prądnika (18), Dłubni (26) i Szreniawy (23).
Próby pobierano w odstępach trzymiesięcznych; od marca do grudnia 2000 r.
W terenie mierzono temperaturę, przewodnictwo właściwe wody i odczyn pH.
W dniu poboru wykonywano oznaczenia zawartości jonów PO43-, NO2-, NO3- przy
użyciu spektrofotometru Merck SQ 118.
Zawartość związków azotu w wodach źródlanych
Azot w postaci N-NO2 występował w wodach źródlanych w ilościach śladowych, tylko w kilku przypadkach przekraczając okresowo stężenie 0,02 mg
NO2/l. Wody szczelinowo-krasowe są środowiskiem utleniającym, co powoduje, iż
azotyny łatwo przechodzą w azotany będące ostatnim etapem procesu nitryfikacji
(Krawczyk i in. 1992).
W porównaniu z źródłami w dorzeczu Szreniawy, źródła zasilane z jurajskiego zbiornika wód podziemnych w zlewni Dłubni i Prądnika charakteryzowały
się na ogół wyższymi stężeniami azotanów (ryc. 1). Najwyższą zawartość NO3(53‑61 mg/l) stwierdzano w źródle Dłubni w Trzyciąży (ryc. 2). Zmiany stężeń
azotanów w ciągu roku były stosunkowo niewielkie. Współczynnik zmienności
stężeń wynosił w odniesieniu do większości źródeł od 0 do 20%. Największą
zmiennością stężeń NO3- w ciągu roku odznaczały się źródła w zlewni Dłubni.
Jakość wód podziemnych poziomu górnojurajskiego zależy m.in. od typu zagospodarowania terenu (Różkowski 1996). W źródłach poddanych analizie zależność
ta zaznaczała się najsilniej w odniesieniu do źródeł zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych. Stwierdzono, że źródła położone w obrębie wsi i w bliskim
sąsiedztwie budynków gospodarskich charakteryzowały się wodami o wyższej
zawartości azotanów niż źródła położone w otoczeniu terenów leśnych i niezagospodarowanych (ryc. 3). Zagrożenie jakości wód w obrębie wsi związane jest
z niewłaściwą gospodarką ściekową, przenikaniem gnojowicy do wód podziemnych.
Na uwagę zasługuje fakt, że w zlewni Szreniawy wpływ użytkowania najbliższe398

Ryc. 1. Średnie stężenie NO3- i PO43 – w wodach źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni
i Szreniawy w 2000 r.
Fig. 1. The average NO3- and PO43 – concentration in the springs of Prądnik, Dłubnia
and Szreniawa drainage basins in 2000.

Ryc. 2. Średnie roczne stężenie NO3- w wodach źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni i
Szreniawy
Fig. 2. The average NO3- concentration in springs in basins of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa
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Ryc. 3. Średnie stężenie NO3- i PO43 – w wodach źródeł położonych w otoczeniu lasów (A),
użytków rolnych (B) i w obrębie wsi (C), w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy
Fig. 3. The average NO3- and PO43 –concentrations in spring water located in woodland (A),
agricultural (B) and rural (C) areas in the drainage of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa

Ryc.4. Średnie roczne stężenie PO43 – w wodach źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni i
Szreniawy
Fig. 4. The average PO43 – concentration in springs in basins of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa
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go otoczenia źródła na jakość wody był wyraźnie mniejszy niż w zlewni Dłubni
i Prądnika. Różna odporność na zanieczyszczenie zbiornika kredowego i jurajskiego
jest efektem odmiennego charakteru krążenia wód w obrębie skał podłoża. Jurajski
system szczelinowo-krasowy sprzyja szybkiemu i łatwemu wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód podziemnych. Jednocześnie proces samooczyszczania się wód
w czasie infiltracji i filtracji jest ograniczony (Różkowski 1996).
Zawartość fosforanów w wodach źródlanych
Zanieczyszczenie wód azotanami nie zawsze szło w parze z zanieczyszczeniem fosforanami. Współczynnik korelacji (r) między stężeniem NO3- a PO43w wodach wszystkich badanych źródeł wyniósł 0,46. Azotany i fosforany najlepiej
korelowały ze sobą (r=0,51) w źródłach zlewni Prądnika. Podobnie jak w przypadku azotanów, źródła w zlewni Szreniawy charakteryzowały się niższą zawartością
fosforanów, niż źródła w zlewni Dłubni i Prądnika (ryc. 1). Najwyższe stężenie
fosforanów (0,30-0,47 mg/l) obserwowane było w źródle w Minodze (ryc. 4).
Generalnie, wysokie stężenia fosforanów charakterystyczne były dla niewielkich
źródeł o zaniedbanym i zaśmieconym otoczeniu wypływu, położonych w bliskim
sąsiedztwie budynków gospodarskich. Współczynnik zmienności stężeń fosforanów w ciągu roku był w większości źródeł mniejszy niż współczynnik zmienności
azotanów.
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HUMAN IMPACT ON NITRATE AND PHOSPHATE CONCENTRATIONS
IN SPRING WATER IN THE DRAINAGE BASINS OF THE PRĄDNIK,
THE DŁUBNIA, AND THE SZRENIAWA
Summary
The Prądnik, Dłubnia and Szreniawa drainage basins are located in an upland
area, north of Cracow. The upland is built of Jurassic limestones and Cretaceous
marls. 67 springs were checked during 4 sampling series carried out in 2000.
Phosphate, nitrate and nitrite concentrations in spring water were analyzed.
No nitrite pollution of spring water was found. The highest concentrations
of nitrates (up to 61 mg/l) and phosphates (up to 0,47 mg/l) were found in the
Prądnik and Dłubnia catchments – in the limestone part of the study area (Fig. 1,
2, 4). The different resistance to pollution of Jurassic and Cretaceous aquifers
results from different conditions of water circulation in the bedrock formation.
More polluted with nitrates and phosphates were springs situated in the villages
(Fig. 3). The pollution was connected with domestic animal rearing, rubbish dumps,
and leakage from household waste-disposal systems.
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