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Przedmowa

Prezentowany tom zawiera wyniki badań będące rezultatem projektu (PB 3P04G
050 022) pt. Znaczenie opadów atmosferycznych w kształtowaniu dynamiki dostawy
i odprowadzenia biogenów ze zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu, finansowanego
przez Komitet Badań Naukowych. Badania zostały przeprowadzone w Łazach na Pogórzu
Wiśnickim w zlewni Starej Rzeki i jej zlewniach cząstkowych o różnym użytkowaniu
ziemi. Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 października 2004 r.
Badania były ukierunkowane na określenie stanu środowiska przyrodniczego na podstawie związków biogennych, które są ważnymi wskaźnikami określającymi wpływ
człowieka na jakość wód.
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie tej części rezultatów badań,
które są związane z dynamiką stężeń związków biogennych i pozostałych cech fizykochemicznych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych. Ukazanie
zmian związków biogennych na tle głównych cech fizykochemicznych wody pozwoliły
rozszerzyć interpretacje uzyskanych wyników. Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich
zagadnień, które były zawarte w celach cząstkowych projektu.
Ważnym elementem opracowania są tabele, ryciny i mapy, które pełnią funkcje
informacyjno-dokumentacyjną. Przedstawiono na nich zmiany stężenia związków
biogennych i pozostałych cech fizykochemicznych w różnym horyzoncie czasowym
(wieloletnim, sezonowym, dobowym, godzinnym) oraz ich przestrzenne zróżnicowanie
w zlewniach o różnym użytkowaniu ziemi.
Całość opracowania składa się z 10 części. Po krótkim wstępie i przedstawieniu
celu, zakresu i zastosowanych metodach badawczych w projekcie (część 1-2), scharakteryzowano strukturę środowiska przyrodniczego zlewni o różnym użytkowaniu ziemi
w kontekście potencjalnych uwarunkowań obiegu wody i prawidłowości w dostawie
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i odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny (część 3). Kolejna czwarta część
opracowania dotyczy warunków meteorologicznych i hydrologicznych występujących
w czasie badań w odniesieniu do ich wieloletniego przebiegu. Podano podstawowe charakterystyki hydrologiczne Starej Rzeki i jej dopływów oraz zwrócono uwagę na znaczną
dynamikę wahań przepływów oraz wewnątrzdobowe fluktuacje natężenia przepływu
w okresach bezopadowych. Część piata zawiera rezultaty badań dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Kolejne cztery części opracowania (6, 7, 8 i 9) przedstawiają
– w różnych kontekstach – zmiany stężenia związków biogennych i pozostałych cech
fizykochemicznych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych. Przy pomocy metod statystycznych zidentyfikowano czynniki kształtujące zmiany. Opracowanie
podsumowano wnioskami.

Podziękowania
Projekt mógł zostać zrealizowany w takim zakresie dzięki funkcjonowaniu od
1986 r. zlewni eksperymentalnej Starej Rzeki i Stacji Naukowej Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ znajdującej się w Łazach k. Bochni.
Nie sposób wymienić wszystkich prac, które trzeba było wykonać w czasie prowadzonych badań i wszystkich osób, które w jakiejkolwiek formie pomogły w realizacji zadań badawczych. Na początku dziękuje kolegom i koleżankom – pracownikom
IGiGP UJ, którzy byli wykonawcami projektu: prof. dr hab. W. Chełmickiemu,
mgr inż. B. Jaszczyńskiej, dr inż. M. Klimkowi, dr M. Pietrzak i dr J. Święchowicz
oraz szczególnie serdecznie dziękuje pracownikom Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach
inż. M. Adamskiej, mgr inż. B. Jaszczyńskiej, dr inż. M. Klimkowi, p. D. Szewczyk, którzy
każdego dnia wykonywali pomiary i pobierali próby wody do analiz.
Serdecznie dziękuje mgr inż B. Jaszczyńskiej (IGiGP UJ), mgr inż. W. Knapowi
(AGH) i dr hab. B. Szczęsnemu (IOP PAN) za wykonanie oznaczeń chemicznych oraz
dr A. Michno (IGiGP UJ) za oznaczenie składu granulometrycznego osadów i zawiesiny.
Dziękuje Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
w Krakowie za udostępnienie aktualnych danych dotyczących jakości wód powierzchniowych i opadowych.
Dyrekcji Lasów Państwowych za ułatwienie w poruszaniu się po zlewni Leśnego
Górnego Potoku.
Kierownikowi Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ „Łazy” mgr inż.
A. Kiszce za udostępnienie danych dotyczących nawożenia w zlewni Dworskiego
Potoku i zorganizowaniu pomocy przy instalowaniu kolektora opadowego.
Dyrektorowi technicznemu firmy TRAX elektronik mgr inż. L. Turczyńskiemu za
udoskonalenie kolektora opadowego.
Panu prof. dr hab. T. Niedźwiedziowi za udostępnienie niepublikowanych typów
sytuacji synoptycznych dla Polski południowej oraz doc. dr inż. J. Fiszerowi za udostępnienie niepublikowanych danych dotyczących składu chemicznego opadów atmosfe
-rycznych w latach 80.
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Panu J. Wzorkowi za przygotowanie kolektora do badań, a w szczególności za zamontowanie nowego większego receptora wraz z automatycznym układem „wet only”.
Dziękuje mgr P. Strusiowi za rektyfikacje modelu oraz p. M. Żurowskiemu za
wykonanie nowego DEM zlewni Starej Rzeki i kilkunastu nowych warstw cyfrowych.
Szczególnie serdecznie dziękuję za pomoc w ciężkich pracach terenowych
mgr R. Brończykowi i P. Dańcowi oraz mgr M. Będkowskiemu, mgr M. Lipńskiej,
mgr M. Kasinie, mgr A. Słowikowi i mgr A. Staroń za pomoc przy poborze prób z wód
powierzchniowych i studni gospodarskich.
Wszystkim gospodarzom, którzy wyrazili zgodę na wielokrotne badania jakości
wody w studniach serdecznie dziękuję.
Pani Ewie Hajduk dziękuję za wykonanie i udostępnienie fotografii oraz opracowanie okładki.
Bardzo serdecznie dziękuję wielu studentom, którzy z wielkim zaangażowaniem
pomagali pobierać próby wody w czasie synchronicznych eksperymentów w okresach
bezopadowych.
Szczególnie serdecznie dziękuję mgr J. Raczak. Bez jej pomocy i ogromnego
zaangażowania nie byłoby możliwe zebranie tak wielu fal wezbraniowych oraz przeprowadzenie tylu wewnątrzdobowych eksperymentów.
Etap opracowywania rezultatów badań wymaga dużego zaangażowania i szczególnie
wytężonej pracy, wszystkim autorom poszczególnych części tomu dziękuję, szczególnie
dr A. Michno oraz mgr J. Raczak, którzy nie byli formalnie wykonawcami.
Panu dr hab. S. Węglarczykowi (prof. PK) serdecznie dziękuje za cenne wskazówki
z zakresu analizy statystycznej.
Szczególnie serdecznie pragnę podziękować mgr M. Baścik, mgr M. Kasinie
i prof. dr hab. W. Chełmickiemu za pomoc przy końcowym opracowywaniu wyników
badań, których pomoc na tym etapie była nieoceniona.
Mirosław Żelazny

1.

Wstęp

Działalność człowieka od zarania dziejów, aż do czasów współczesnych z różnym
natężeniem uwidacznia się w środowisku przyrodniczym. Ocena siły antropopresji jest
trudna i złożona. Ważnymi jej wskaźnikami są związki biogenne występujące w wodach
opadowych, powierzchniowych i podziemnych. Ogólne prawidłowości obiegu geochemicznego związków azotu i fosforu w środowisku są znane. Badania nad stężeniem
związków biogennych w wodach były i są prowadzone na wielu obszarach. W obszarach
wiejskich źródłem dostawy mineralnych form azotu i fosforu do wód podziemnych
i powierzchniowych są głównie ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do nieszczelnych szamb lub bezpośrednio do cieków. W celu podniesienia plonów stosowane są
nawozy sztuczne i naturalne, które migrują do wód podziemnych, a do wód powierzchniowych dostają się wskutek spłukiwania z pól oraz w wyniku bezpośredniej depozycji
atmosferycznej, w tym przez opady atmosferyczne. Podwyższone stężenie związków
biogennych w wodach powierzchniowych jest przyczyną niekorzystnego procesu, jakim
jest eutrofizacja wód. Poza rolniczymi źródłami związków biogennych w środowisku
ważnym źródłem emisji tlenków azotu są przemysł i komunikacja.
Zasadniczym celem projektu, było poznanie stężeń i wielkości dostawy związków
biogennych wnoszonych do środowiska z opadem atmosferycznym oraz dynamiki zmian
stężeń związków biogennych w wodach powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem fal wezbraniowych formujących się na ciekach odwadniających zlewnie o różnym użytkowaniu. Celem badań było także określenie stężenia związków biogennych
w wodach podziemnych.
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Projekt został zrealizowany w zlewni Starej Rzeki (Gróbki, Grabki) położonej
w całości w obrębie progowej części Pogórza Wiśnickiego, stanowiącego część Pogórza
Karpackiego. Jest to obszar, który od tysięcy lat podlega różnym formom antropopresji.
Zasadniczy proces kształtowania sieci osadniczej rozpoczął się w średniowieczu. Okres
ostatnich dwustu lat cechuje się silną presją człowieka na środowisko. Nastąpiło ogromne rozdrobnienie gruntów, tak, iż zaczęły dominować gospodarstwa nieprzekraczające
2 ha. W okresie międzywojennym nie doszło do poprawy stosunków agrarnych, a po
II wojnie światowej dalej postępowało rozdrobnienie gospodarstw. W tym czasie nastąpiło podniesienie produkcji rolnej poprzez stosowanie nawozów sztucznych (Pietrzak
1995a,b). Kolejny odmienny etap antropopresji rozpoczął się w latach 50. XX wieku,
kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost emisji zanieczyszczeń w rozwijających się aglomeracjach miejsko-przemysłowych otaczających obszar badań. Na Pogórze Wiśnickie zaczęło
docierać zanieczyszczone powietrze (pyły, gazy i aerozole). Opady atmosferyczne, które
w sposób naturalny skutecznie usuwają zanieczyszczenia z powietrza, stały się także
źródłem zanieczyszczeń w postaci tzw. mokrej depozycji.
Obszar badań znajdował się od połowy lat 50. a szczególnie w latach 70. i 80. XX wieku
w zasięgu jednych z największych w Europie emisji zanieczyszczeń powietrza i opadów.
Znaczące redukcje emisji zanieczyszczeń od początku lat 90. XX wieku znacznie je
obniżyły niemniej jednak nadal badany obszar jest potencjalnie narażony na ich napływ.
Z zachodu, gdzie znajduje się Górnośląski Okręg Przemysłowy (około 100 km) i z północnego-zachodu – gdzie położona jest aglomeracja Krakowska (40 km) mogą napływać
masy powietrza wraz z opadami najsilniej zanieczyszczonymi (ryc. 1.1). Z kierunku
północy mogą napływać zanieczyszczenia związane z cementowniami i wapiennikami
znajdującymi się w okolicach Kielc (80 km) oraz zakładami gipsowymi okolic Pińczowa
(60 km). Z północnego-wschodu mogą docierać zanieczyszczenia z elektrowni Połaniec
oraz znad obszaru wydobycia i przetwarzania siarki (Grzybów, Tarnobrzeg). Na wschód
od Łazów (35 km) znajdują się Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A..1 Jedynie
na południu nie ma znaczących emitorów zanieczyszczeń. Zakładając niewielką nawet
prędkość wiatru nad badany obszar mogą dotrzeć zanieczyszczenia z głównych emitorów
Polski południowej w ciągu 24 godzin. Od lat 90. XX wieku następuje gwałtowny rozwój indywidualnego budownictwa. Każdy nowy dom, to potencjalne punktowe ognisko
ścieków bytowo-gospodarczych. Dodatkowo, podłączenie wielu wsi do wodociągu bez
uregulowania gospodarki ściekowej (brak kanalizacji) stanowi kolejne zagrożenie dla
wód powierzchniowych i podziemnych.
Omawiany obszar Pogórza Wiśnickiego odznacza się dobrym rozpoznaniem poszczególnych elementów środowiska geograficznego. Analiza stanu środowiska, jego
dynamika, uwarunkowania antropogeniczne i odporność środowiska przyrodniczego
obszernie została omówiona w opracowaniach: Struktura i funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego progu Karpat (Kaszowski, red. 1995a), Dynamika i antropogeniczne
przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą (Kaszowski, red. 1995b), The Carpathian Foothils Marginal Zone. Man and Environment
1

W dalszej części opracowania – Zaklady Azotowe w Tarnowie.
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Rycina 1.1. Położenie Stacji Naukowej w Łazach w stosunku do głównych źródeł zanieczyszczenia
atmosfery południowo wschodniej Polsce
Figure 1.1. The location of the Łazy Research Centre in relation to the main sources of atmospheric
pollution in south-eastern Poland

(Chełmicki, red. 1998) i Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1: Procesy,
gospodarka, monitoring (Chełmicki, red. 2001).
W ramach projektu przeprowadzono badania w zlewni Starej Rzeki zamkniętej
wodowskazem w Łazach i jej czterech zlewni cząstkowych o różnym użytkowaniu.
Zlewnia Starej Rzeki, reprezentuje mieszany typ użytkowania (lasy 42%, grunty orne
36%). Nad rzeką i jej dopływami położone są wsie: Brzeźnica, Dołuszyce, Kiebło
Brzeźnickie, Krzyżaki, Kurów, Pogwizdów i częściowo Bochnia. Zlewnia była obiektem
wielu interdyscyplinarnych badań, na podstawie których wykonano prace dotyczące m.in.:
dynamiki odprowadzania materiału ze zlewni pogórskiej (Święchowicz 1999); wpływu
procesów glebotwórczych na stosunki wodne utworów pyłowych progu Pogórza Karpackiego (Klimek 2000), antropogenicznych przemian warunków morfodynamicznych
w obszarze progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą (Pietrzak 2000) oraz
zmienności chemizmu opadów atmosferycznych na progu Pogórza Karpackiego koło
Bochni (Żelazny 2000a). Na terenie zlewni – w Łazach od 1986 r. znajduje się Stacja
Naukowa IGiGP UJ (vide: www. geo.uj.edu.pl/lazy), wyposażona w hydrochemiczne,
geomorfologiczne i gleboznawcze laboratoria. Od 1987 r. prowadzone są systematyczne obserwacje hydrologiczno-meteorologiczne. Zlewnia Starej Rzeki należy do zlewni
Europejskiej Sieci Zlewni Eksperymentalnych i Reprezentatywnych ERB (Experimental
and Representative Basins). Zlewnia Leśnego Potoku cechuje się nieco większym za-
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lesieniem od całej zlewni Starej Rzeki i ma podobny mieszany typ użytkowania (66%
zalesienie, 24% grunty orne).
Kolejne, dwie rolnicze zlewnie cząstkowe Starej Rzeki: zlewnia Kubaleńca (Brzeźni
-ckiego Potoku) i Dworskiego Potoku (Raczkówki) mają wiele wspólnych cech i reprezentują typ zlewni użytkowanych rolniczo leżących na pogórzu niskim. Zlewnia Kubaleńca
jest typowa dla rolniczego krajobrazu Pogórza. Dominują w niej drobne gospodarstwa
rolne składające się z niewielkich działek, które są długie, wąskie, oddzielone od siebie
miedzami i uprawiane zgodnie ze spadkiem terenu. Na wierzchowinie po obu stronach
wododziału położona jest wieś Brzeźnica.
Zlewnia Dworskiego Potoku reprezentuje przykład nietypowego, jak na Pogórze,
intensywnie użytkowanego towarowego gospodarstwa rolnego należącego do jednego
właściciela, którym jest Uniwersytet Jagielloński. Na jej obszarze nie ma żadnego punktowego ogniska zanieczyszczeń.
Zlewnia Leśnego Górnego Potoku, ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę różni
się od zlewni pozostałych zlewni. Jej rzeźba zaliczana jest do typu pogórzy średnich
i jest przede wszystkim w 99% zalesiona. Elementem wspólnym omówionych zlewni
jest występowanie pyłowych pokryw lessopodobnych okrywających fliszowe podłoże.

2.

Cel,

zakres

i metody badań

2.1. Cel i zakres
Obieg geochemiczny azotu i fosforu jest nierozerwalnie związany z obiegiem
wody. Badaniami objęto trzy podstawowe składowe obiegu wody w środowisku: wody
opadowe, powierzchniowe i podziemne.
Zasadniczym celem badań było poznanie wielkości stężeń i dostawy związków
biogennych wnoszonych z opadem atmosferycznym oraz dynamiki stężeń związków
biogennych w wodach powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem fal wezbraniowych formujących się na ciekach odwadniających zlewnie o różnym użytkowaniu.
Cele cząstkowe badań były ukierunkowane na:
– poznanie stopnia zanieczyszczenia wód opadowych powierzchniowych i podziemnych
mineralnymi formami azotu (NH4+, NO2-, NO3-) i fosforu (PO43-),
– poznanie dynamiki stężeń związków biogennych na tle pozostałych cech fizykochemicznych (pH, przewodność, w opadach w różnych skalach czasowych (miesiąc,
doba, godzina),
– określenie roli różnych dróg dostawy związków biogennych do wód powierzchniowych,
– zidentyfikowanie czynników formujących skład chemiczny wód różnego rodzaju wraz
z identyfikacją zagrożeń, a zwłaszcza zagrożeń jakości wody poprzez podwyższone
stężenie związków biogennych.
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W celu poszerzenia interpretacji związki biogenne przedstawiono na tle podstawowych cech fizykochemicznych wody, takich jak: odczyn (pH), przewodność, mineralizacja, stężenie Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-, Feog. oraz O2, twardość ogólna,
węglanowa i niewęglanowa. W zawiesinie oznaczono fosfor całkowity. Zastosowana
metodyka analiz chemicznych została opisana w rozdziale (rozdział 2.2).

2.1.1. Badania wód opadowych
2.1.1.1. Problemy metodyczne
Zrealizowanie założonego celu wymagało poboru prób wody z opadów atmosferycznych, powierzchniowych, podziemnych, w różnych skalach czasowych (sezonowa,
dobowa, godzinna) w zlewniach o różnym użytkowaniu ziemi (mieszane: Starej Rzeki
i Leśnego Potoku; rolnicze: Kubaleńca i Dworskiego Potoku oraz zalesiona – Leśnego
Górnego Potoku).
W badaniach składu chemicznego opadów atmosferycznych, szczególnie w przypadku związków biogennych, czynnikiem decydującym o jakości uzyskanych wyników
jest sposób poboru wody opadowej. W wielu publikacjach problem ten jest poruszany
marginesowo. Interpretacja wyników zależy od:
A. czasu ekspozycji receptora,
B. metody poboru wód opadowych.
A. Ze względu na czas ekspozycji wydzielić można trzy sposoby poboru wód
opadowych:
P ierw s zy s pos ób, to powszechnie stosowana długotrwała ekspozycja receptora
np. tydzień (Kallweit 1995, Hławiczka i in. 1998), dekada (Śnieżek, Degórska 1996),
dwa tygodnie (Grodzińska 1993, Czarnecka i in. 1997, Szarek-Łukaszewska 1997, 2003),
miesiąc (Chojnacki 1964, 1967, Pawlik-Dobrowolski 1983, Fiszer i in. 1983, 1987,
1988 a,b, 1989, Drużkowski, Szczepanowicz 1988, Zając, Bik 1989, Zając i in. 1990,
Turzański, Bik 1993, Kmieć i in. 1995, Dębska i in. 1996, Gendolla i in. 1996, Liwińska
1996, Twarowski 1996, Twarowski i in. 1996, 2000, Turzański, Godzik 1996). Długi
czas ekspozycji jest zalecany do określania wielkości depozycji (ładunków) jonów oraz
służy do analizy sezonowego przebiegu stężeń. Sposób ten jest często wykorzystywany
w zlewniowych badaniach geochemicznych.
Drugi sposób, to pobór wody opadowej w rytmie dobowym. Jest on stosunkowo
rzadko stosowany ze względów technicznych; konieczny jest stały obserwator lub automatyczne urządzenie, które pobierze próbę wody z każdego opadu. Ten sposób poboru
umożliwia szukanie związków między składem chemicznym wody opadowej a warunkami
meteorologicznymi w rytmie dobowym (Kasina 1981, Fiszer i in. 1983, Witkowski 1982,
Erndt 1986, Leśniok 1992, 1996, Hławiczka i in. 1993, Chełmicki, Klimek 1994, 1995,
Ciszewski, Żelazny 1995a, Trepińska i in. 1996, Żelazny 2000a).
Trzeci s p os ób, to analiza każdego przypadku opadu, która umożliwia poznanie
dynamiki zmian składu chemicznego w czasie trwania opadu. Można wydzielić dwa różne
podejścia. Pierwsze, w którym analizuje się kolejne sumy cząstkowe opadu np. 0,5 mm
(Beverland i in. 1997), 1 mm (Chmura, Godzik 1996, Chmura 1998), 10 mm (Vautz
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i in. 1995) oraz drugie, w którym analizuje się zebraną wodę opadową w określonych
odstępach czasu. Czas ten wynosi: 30 min. (Turzański, Bik 1991, Turzański 1991),
60 min. (Raynor, Hayes 1982, Domagała, Sarna 1993, Ciszewski, Żelazny 1995b, Żelazny
2000a,b, 2005), 240 min. (Marquardt i in. 1996, Möller i in. 2005). Tego typu badania są
wykonywane bardzo rzadko ze względu na znaczne koszty specjalistycznych urządzeń, a
także koszty oznaczeń chemicznych. Warto zauważyć, że w przypadku opadu ciągłego,
przez 24 godziny zostaną zebrane 24 próby z sum godzinnych do analiz chemicznych
(koszt oznaczeń chemicznych jest porównywalny z dwuletnim cyklem monitoringowym
przy poborze prób wody z sum miesięcznych).
B. W przypadku metody poboru wód opadowych istotna jest eliminacja suchego
opadu, który osadza się w okresach bezdeszczowych. W wielu pracach autorzy stwierdzają zawyżanie stężeń jonów w wodzie opadowej, ponieważ receptor jest eksponowany
także w okresach bezdeszczowych. W czasie poprzedzającym opady atmosferyczne
osiada na receptorze opad suchy (dry deposition) − pyły i gazy, które mają właściwości
kwasotwórcze lub alkalizujące, co w konsekwencji wpływa ujemnie na interpretację
uzyskanych wyników (Turzański 1991). W przypadku, gdy receptor jest eksponowany
zarówno w trakcie trwania opadu, jak i w okresach bezdeszczowych, otrzymujemy tzw.
opad atmosferyczny całkowity (bulk deposition)1. Opad atmosferyczny zebrany tylko
w czasie jego trwania jest nazywany opadem atmosferycznym mokrym (wet only)2.
W celu wyeliminowania opadu suchego, w Polsce stosowano dotychczas codzienne
mycie receptorów (lejków), ich wymianę po 24 godzinach, zakrywanie w okresie pozbawionym opadów. Wszystkie te metody niewątpliwie ograniczają ilość osiadającego
pyłu, jednak interpretacja składu chemicznego opadów atmosferycznych, w związku
z częściową dostawą suchego opadu, jest nadal trudna.
Rozstrzygnięcie, jaka część składu chemicznego opadów związana jest z opadem
suchym, a jaka z opadem mokrym możliwe jest dopiero po wyeliminowaniu opadu
suchego i zastosowaniu specjalistycznych urządzeń typu „wet only” (NADP/NTN3
1978, EMEP4, Fiszer i in. 1987a, Turzański 1991, Turzański, Bik 1991, AIRMoN5,
Żelazny 2000a,b, ZMŚP6: stacje bazowe Wigry i Storkowo). Zdecydowana większość
wykonanych dotychczas w Polsce badań składu chemicznego opadów atmosferycznych
w rzeczywistości dotyczy opadu całkowitego.

1

W dalszej części pracy będzie nazywany opadem całkowitym.

2

W dalszej części pracy nazywany będzie: opadem mokrym lub opadem (wet only).

3

National Atmospheric Deposition Program/National Trends Network (NADP/NTN).

4

Cooperative programme for monitoring and evaluation of long-range transmission of air
pollutants in Europe (EMEP).

5

Atmospheric Integrated Research Monitoring Network (AIRMoN).

6

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
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2.1.1.2. Pobór prób wody z opadu całkowitego
W czasie realizacji projektu, od 1 lipca 2002 r. do 31 października 2004 r. pobór
wód opadowych został zaplanowany dla różnych skal czasowych (14 dni, doba, godzina)
przy zastosowaniu różnych metod: opad całkowity i opad mokry. Schemat poboru prób
wody ilustruje rycina 2.1.
Wody z opadu całkowitego pobierano z:
– 14-dniowych sum − 1 receptor (1000 cm2), monitoring przez cały okres badawczy,
– dobowych sum − 3 niezależne receptory, każdy po 1000 cm2; dodatkowo zainstalowano receptor o powierzchni 5000 cm2 do poboru prób wody z opadów <1 mm.
Recepty o powierzchni wlotowej 1000 cm2 wykonane były z aluminium pokrytego
teflonem, a receptor − 5000 cm2 wykonany został z wysokogatunkowej stali obojętnej chemicznie. W przypadku prób wód z sum dobowych wody pobierano około godziny 600 GMT
po każdej dobie, w której wystąpił opad, po terminowej obserwacji meteorologicznej.
Komentarza wymaga zastosowanie trzech niezależnych receptorów do poboru wód
z dobowych sum opadu całkowitego. Ich użycie wynika z eksperymentu prowadzonego
na Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach od 1993 r. Po pobraniu z trzech niezależnych
receptorów prób wody z sum dobowych opadu całkowitego, w laboratorium oznacza
się przewodność (SEC)7 i pH, po czym, do dalszych oznaczeń wybiera się próbę wody
o najniższej przewodności. Z wyników eksperymentu (Żelazny 1998, 1999, 2000a,b,
2001) jednoznacznie wynika, że przy takim sposobie poboru wód z opadu całkowitego,
pomimo, iż nie zostaje wyeliminowany błąd systematyczny wynikający z osiadania opadu
suchego w czasie poprzedzającym opady, to zostaje w znacznym stopniu ograniczony
błąd wynikający z zanieczyszczeń przypadkowych (owady, liście, zanieczyszczenia
związane z pracami polowymi prowadzonymi w pobliżu miejsca poboru wód: opryski,
wysiewanie nawozów, zapylenie związane z zabiegami agrotechnicznymi i ekskrementy
ptasie). W Polskiej Normie (PN-91) jest określone: jeśli w próbce wody znajdują się
ekskrementy ptasie, to próbkę należy uznać za zniszczoną, a w przypadku osadów należy
ten fakt zapisać w uwagach. Wyeliminowanie błędu przypadkowego jest szczególnie
ważne w opadach z sum dobowych, wykorzystywanych do szukania związków pomiędzy
warunkami meteorologicznymi a składem chemicznym wód, ponieważ pojedynczym,
przypadkowo zanieczyszczonym opadom nadają zbyt duża wagę. Zastosowanie trzech
niezależnych receptorów pozwoli zweryfikować przydatność takiego sposobu poboru
wody w odniesieniu do związków biogennych.

2.1.1.3. Pobór prób wody z opadu mokrego
Synchronicznie do pobranych prób wody z opadu całkowitego pobrano wody
z opadu mokrego za pomocą specjalnego kolektora. W kolektorze zainstalowano receptor
o powierzchni wlotowej 10000 cm2. Próby wody z opadu mokrego pobrano z:
– 14-dniowych sum opadów (ciągły monitoring),
– dobowych sum opadów,
– godzinnych (sum cząstkowych) faz opadu.
7

SEC – specific electrical conductance, przewodność elektryczna właściwa, w skrócie przewodność.
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Rycina 2.1. Schemat poboru różnego rodzaju wód opadowych w czasie badań przeprowadzonych
w Łazach od 1 lipca 2002 roku do 31 października 2004 roku
Figure 2.1. Schedule of various types of precipitation water smapling performed at Lazy in 1 July
2002-31 November 2004
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Jeden z problemów, który wymagał rozwiązania polegał na tym, aby z jednego receptora o powierzchni wlotowej 10000 cm2, po oddzieleniu opadu suchego od mokrego,
rozdzielić spływającą wodę na trzy niezależne próby (opady z sum 14-dniowych, z sum
dobowych i z godzinnych faz). W tym celu skonstruowano automatyczny moduł dzielący
opad mokry na trzy niezależne próby o różnych proporcjach w zależności od planowanego czasu ekspozycji pojemnika zbierającego opad. Najmniej, bo tylko 11% opadu, było
automatycznie zlewane do pojemnika zbierającego wody w rytmie14-dniowym, nieco
więcej (26%) – do pojemnika z sum dobowych, a najwięcej (63%) – do pojemników
z godzinnych faz. Pomimo zastosowania receptora, który umożliwił zebranie z 1 mm opadu
1 dm3 wody, zebrana objętość była często zbyt mała do wykonania oznaczeń. Wynikało to
z zastosowanych metod analitycznych, które przedstawiono w rozdziale 2.2.
Komentarza wymaga sformułowanie „próby wody z godzinnych faz (sum cząstkowych opadu)”, co ściśle biorąc oznacza: co najwyżej godzinne sumy cząstkowe,
za wyjątkiem pierwszej fazy opadu mokrego, która niekiedy była dłuższa niż godzina.
Wynika to z uwarunkowań technicznych funkcjonowania kolektora w kontekście rozwiązywanego zadania. Rycina 2.1 przedstawia podział opadu mokrego na kolejne fazy.
Klapa kolektora otwierała się wraz z pojawieniem się opadu na czujniku. Woda zaczynała
wypełniać pierwszy pojemnik. Pojawiało się wtedy kilka problemów.
P r oblem 1: z powodu zbyt małej objętości wody w początkowej, pierwszej godzinie opadu” nie można wykonać oznaczenia, lecz w kolejnych fazach opadu zebrana
objętość wody jest wystarczająca. Brak wody z początku opadu jest bardzo niekorzystny,
ponieważ jest to szczególnie ważny moment w badaniu zmian składu chemicznego opadu.
Na początku opadu następuje przemywanie powietrza (usuwanie pyłów, aerozoli i gazów)
w procesie zwanym „washout” (wymywanie podchmurowe). W oprogramowaniu urządzenia rozwiązano ten problem w następujący sposób: jeśli objętość opadu jest zbyt mała,
to należy poczekać, aż jej objętość będzie wystarczająca do oznaczenia jonów i dopiero
wtedy rozpocznie się napełnienie kolejnych pojemników. Ten warunek obowiązywał tylko
dla pierwszej (początkowej) fazy opadu. W pozostałych fazach zbierano wodę opadową
z co najwyżej godziny. „Co najwyżej” gdyż pojawiał się kolejny problem.
Problem 2: opad w czasie doby pojawia się wielokrotnie i trwa kilka, kilkanaście
minut, następnie są godziny bez opadu i znowu następuje kilka, kilkanaście minut opadu,
po czym znowu kilka godzin bez opadu oraz kolejny opad (w sumie godzina). W tym
czasie mogą zmienić się kierunki adwekcji mas powietrza. Gdyby zbierać opad z takiej
„efektywnej” godziny (rejestrator w kolektorze sumuje czas opadu), to zostałyby utracona
informacja związana z warunkami meteorologicznymi, gdyż wszystkie sumy cząstkowe
opadu zostałyby zlane do jednego pojemnika. Drugi warunek rozwiązał ten problem
i w uproszczeniu realizował następujący schemat: jeśli opad atmosferyczny rozpoczął
się, to od tego momentu liczony jest czas trwania opadu (w czasie badań 1 godzina),
gdy opad trwał krótko np. 15 minut, następnie było 10 minut przerwy, po czym znowu
10 minut opadu i następnie brak opadu przez kilka godzin, to po jednej godzinie od
rozpoczęcia opadu program sterujący kolektorem ustawiał końcówkę zlewającą wodę
z opadu nad kolejnym pojemnikiem z wyjątkiem pierwszej fazy.
P r oblem 3: natężenie opadu i objętość wody są zbyt duże, co grozi przelaniem
wody z pojemnika. Zaprogramowany trzeci warunek wykluczał wylanie wody z pojem-
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nika, ponieważ na podstawie pomiaru sum cząstkowych opadu (sumy opadu mierzone
z dokładnością 0,06 mm były rejestrowane co 10 minut), końcówka zlewająca wodę była
przesuwana po napełnieniu 1 dm3 wody nad kolejny pojemnik i zaczynała wcześniej
go wypełniać niż planowana godzina. Rejestrator dodatkowo notował czas (minutę)
zmiany pojemnika.
Wymienione trzy warunki logiczne powodowały, iż tak zebrany opad mokry mógł
być wielokierunkowo interpretowany, szczególnie w odniesieniu do warunków meteorologicznych. Należy nadmienić, iż elektroniczny zapis funkcjonowania urządzenia
umożliwiał uzyskanie szeregu dodatkowych informacji. Z zapisu można odczytać, kiedy
opad rozpoczął się i kiedy zakończył, jakie były sumy cząstkowe opadu i ile trwał opad
(% czasu) oraz kiedy nastąpiła zmiana pojemnika. Podgrzewanie receptora w kolektorze
pozwoliło na prowadzanie eksperymentu także w zimie. W przypadku braku opadu, po
trzech minutach kolektor zamykał receptor.

2.1.2. Badania wód powierzchniowych
Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych związkami biogennymi badano
w zlewni Starej Rzeki zamkniętej wodowskazem w Łazach oraz w jej czterech zlewniach
cząstkowych: Kubaleńca, Dworskiego Potoku, Leśnego Górnego Potoku8 i Leśnego
Potoku. Każda z tych zlewni charakteryzuje się odmienną strukturą użytkowania oraz
intensywnością gospodarowania. Miejsca poboru próbek wód rzecznych zlokalizowano
w profilach wodowskazowych zamykających poszczególne zlewnie.
W celu określenia wieloletniej i sezonowej zmienności chemizmu, próby wód
rzecznych pobierano systematycznie co 14 dni (związki biogenne, SEC, pH i makroelementy) lub co 7 dni (pH, SEC, makroelementy i zawiesinę). Pomiar wód rzecznych
co dwa tygodnie był zsynchronizowany z poborem próbek wód opadowych. Codziennie, w terenie i w laboratorium, mierzono pH i SEC. Codziennych pomiarów jedynie
nie wykonywano w Leśnym Górnym Potoku. W większości terminowych poborów
(14-dniowych) mierzono zawartość tlenu w wodzie i stopień wysycenia wody tlenem
oraz dodatkowo ciśnienie atmosferyczne. Przy ujemnych temperturach powietrza pomiar
pH, SEC i tlenu nie był wykonywany; wyjątek stanowiły odwilże.
Próbki wód rzecznych pobierano w czasie wezbrań różnego typu: opadowych
(z opadów burzowych, frontalnych), roztopowych i roztopowo-deszczowych z uwzględnieniem fazy wznoszenia i opadania fali wezbraniowej. Częstość opróbkowania zależała od dynamiki zmian natężenia przepływu: od kilku minut do kilkunastu godzin.
W terenie mierzono pH i SEC wody. W czasie dużego natężenia opadu zadanie to było
trudne do wykonania. W czasie niektórych wezbrań pobierano także próbki wód spływu
powierzchniowego.
W okresach międzywezbraniowych przeprowadzono kilka 24-godzinnych eksperymentów, w czasie których próby wód rzecznych pobierano synchronicznie, co dwie godzi-

8

Ten punkt wodowskazowy został założony w 2002 r. dla potrzeb projektu, a pozostałe funkcjonują od
kilkunastu lat.
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ny. W terenie mierzono pH i SEC oraz pobrano próby wody do oznaczeń jonów. W czasie
kilku eksperymentów dokonano synchronicznego poboru wód gruntowych do oznaczeń
chemicznych, a także pomiaru stanu zwierciadła wód gruntowych (z piezometrów).
Stany wody w potokach mierzone były codziennie o godz. 6 GMT oraz w sposób
ciągły za pomocą limnigrafu pływakowego, a od czerwca 20039 roku za pomocą czujników stanów wód (Aplisens SG-25 i Peltron PLH 27), co 10 minut. Do cyfrowego
zapisu użyto rejestratorów firmy TRAX elektronik (RC-10 i RC-12). W związku ze
zmianą kształtów przelewów w czasie projektu zostały wykonane nowe krzywe natężenia
przepływu dla 4 profili wodowskazowych. Dane meteorologiczne uzyskano z posterunku
meteorologicznego znajdującego się w zlewni Starej Rzeki, w pobliżu Stacji Naukowej
IGiGP UJ w Łazach.

2.1.3. Badania wód podziemnych
W celu oceny stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami biogennymi, w obszarach o różnym użytkowaniu pobrano wielokrotnie próbki wody ze studni
i źródeł (do 8 razy w monitorowanych studniach). Badania terenowe podzielono na dwa
etapy: wstępny i zasadniczy.
Etap wstępny polegał na przeprowadzeniu wywiadu z właścicielem studni, zebraniu informacji hydrologicznej, wizualnej ocenie lokalizacji studni ze szczególnym
uwzględnieniem otoczenia studni oraz ustaleniu położenia studni w stosunku do obiektów gospodarczych: składu obornika, zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, szamba
i innych obiektów gospodarczych potencjalnie mających wpływ na jakość wody
w studni. Następnie wykonywano pomiar poziomu zwierciadła wody podziemnej, temperatury wody oraz pH i SEC, po czym pobierano próbkę wody w celu oznaczenia Ca2+,
Na+ i K+. Po zlokalizowaniu studni na mapie i analizie pięciu cech fizykochemicznych
w odniesieniu do budowy geologicznej i jednostek tektonicznych, typowano studnię do
dalszych badań. W tym celu wykonano mapy cyfrowe: budowy geologicznej10, jednostek
tektonicznych, pokrycia terenu oraz wykonano warstwę cyfrową z lokalizacją wszystkich
badanych obiektów (ryc. 2.2). Dla zlewni Starej Rzeki wykonano model rzeźby terenu
(DEM) o rozdzielczości 2 m, który został wkomponowany w model Pogórza wykonany
w czasie wcześniejszych badań.
Etap główny polegał na pomiarze wymienionych wyżej cech fizykochemicznych
wody oraz poborze prób wody z już wytypowanych studni do oznaczenia związków
biogennych. W celu poszerzenia interpretacji wykonano dodatkowe oznaczenia pH,
SEC i pozostałych makroelementów, niekiedy oznaczano Feog. i zawartość tlenu. W celu
lepszego poznania przestrzennego zróżnicowania stężeń związków biogennych i ich
zmian w czasie, w sąsiednich studniach położonych na linii prawdopodobnego kierunku
drenażu wód podziemnych, wykonywano oznaczenia pięciu cech fizykochemicznych:

9

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej sfinansowała remont przelewów w zlewni Starej Rzeki i od czerwca 2003 r.
uruchomiono cyfrowe zapisy stanu wody i temperatury wody w badanych zlewniach.

10

W tym celu wykorzystano mapy geologiczne i tektoniczne wykonane przez Z.R. Olewicza (1973a,b, 1968).

Rycina 2.2. Lokalizacja punktów poboru wód podziemnych (piezometry, dreny, studnie gospodarskie) i powierzchniowych
Figure 2.2. Location of groundwater (piezometer sensors, water drainage pipes, household wells) and surface water sampling points
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pH, SEC, Ca2+, Na+ i K+. Często oznaczano w tych studniach pozostałe makroelementy,
a niekiedy także związki biogenne.
W celu określenia poziomu zwierciadła wód podziemnych w zlewniach cząstkowych, zamontowano piezometry: w zlewni Dworskiego Potoku (ryc. 2.2 punkty:
320 i 321), Kubaleńca – 2 (ryc. 2.2 punkty: 322 i 323) i Leśnego Górnego Potoku – 2
(ryc. 2.2 punkty: 325 i 326), z których pobierano próby wody do analiz chemicznych
np. w czasie letnich niżówek lub roztopów. W sposób systematyczny pobierano także
próby wód z dwóch drenów w Dworskim Potoku, które są obiektem badań od wielu
lat (ryc. 2.2 punkty: 318 i 319).

2.2. Metodyka analiz chemicznych
Podstawowe analizy chemiczne wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych
wykonano w Laboratorium Hydrochemicznym Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach
k. Bochni. Pomiary właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych wykonywane były zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Pomiary terenowe
obejmowały temperaturę wody, pH, SEC, O2 [% i mg∙dm-3] i ciśnienie atmosferyczne.
Wykonywane były one przy użyciu miernika wielofunkcyjnego ELMETRON CX-401.
W laboratorium powtarzano pomiary pH i SEC przy użyciu miernika wielofunkcyjnego ELMETRON CX-721 (elektroda ERH-11 oraz czujnika EPS-3Z). Temperatura
odniesienia dla pomiarów przewodności wynosiła 25oC.
Przed przystąpieniem do analiz chemicznych próby wód powierzchniowych oraz
opadowych sączone były przez sączki jakościowe średnie FILTRAK 3M, ewentualnie
POCh. W przypadku pobierania zawiesiny do oznaczenia fosforu całkowitego używano
sączków Sartorius 0,45 µm.
Jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania acydymetrycznego (oznaczanie
HCO3-) stosowano oranż metylowy. W przypadku prób wód opadowych, ze względu na
zakres zmiany barwy wskaźnika stosowanego w oznaczeniu, zawartość HCO3- oznaczano
tylko w próbach o pH>4,4. W przypadku oznaczania związków biogennych w wodach
powierzchniowych, podziemnych i opadowych oznaczenia, z zasady, były wykonywane
do czterech godzin od czasu pobrania próby wody. W zimie oznaczenia wykonywano
po uzyskaniu przez wodę temperatury laboratoryjnej (19-20oC). Stosowano zarówno
klasyczne metody analityczne (miareczkowanie acydymetryczne, argentometryczne
i kompleksonometryczne), jak i metody instrumentalne (spektrofotometria i fotometria
płomieniowa). W tabeli 2.1 zestawiono stosowane metody analityczne. Część analiz
(fosfor całkowity w zawiesinie) została wykonana w laboratorium AGH, natomiast
jony z wód powierzchniowych z kilku okresów międzywezbraniowych oznaczono
w laboratorium IOP PAN w Krakowie.

26

Mirosław Żelazny

Tabela 2.1. Metodyka oznaczeń chemicznych
Table 2.1. Methodology of chemical analysis
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2.3. Metody obliczeń statystycznych i wizualizacji danych
Wieloletnie zmiany składu chemicznego wód określono wykorzystując sezonowy
test Kendalla. Metoda ta jest zalecana do analizy parametrów podlegających zmianom
sezonowym, ponieważ polega na porównaniu ze sobą przeciętnych miesięcznych wartości parametrów (median) z różnych lat (np. I 2002 − I 2003, II 2002 − II 2003, itd.).
Nachylenie linii trendu obliczono stosując Kendall slope estymator (Hirsch i in. 1991,
Hensel, Hirsch 2002). Wpływ natężenia przepływu na skład chemiczny wód wyeliminowano poprzez wygładzenie zależności skład chemiczny-natężenie przepływu przy
pomocy metody LOWESS (LOcally WEighted Scatterplot Smoothing), a następnie
przeprowadzono analizę reszt z LOWESS. Na podstawie sezonowego testu Kendalla
– przy użyciu przeciętnych miesięcznych wartości reszt z LOWESS (median) – określono trend zmian poszczególnych parametrów fizykochemicznych wód, niezależnych
od zmian natężenia przepływu.
W wielowymiarowych analizach statystycznych (analiza korelacji, analiza czynnikowa) analizowane zmienne powinny być zgodne z rozkładem normalnym (Łomnicki
1999) oraz powinny być standaryzowane (Ostasiewicz 1999). Zgodność zmiennych
empirycznych stężeń związków biogennych, pozostałych cech fizykochemicznych,
zmiennych hydrologicznych i meteorologicznych z rozkładem normalnym sprawdzono
przy pomocy testu Kołmogorowa-Lillieforsa. Gdy analizowane zmienne okazały się niezgodne z rozkładem normalnym zostały transformowane (zlogarytmowane). Wyjątkowo
potraktowano odczyn wody opadowej (ujemny logarytm ze stężenia jonu wodorowego)
i średnią dobową temperaturę powietrza, która nie była normalizowana, ponieważ pomimo braku zgodności z rozkładem normalnym charakteryzowała się one rozkładem
symetrycznym. W przypadku dobowych wartości meteorologicznych, gdy zmienne
zawierały wartość 0, przed zlogarytmowaniem zostały one przekodowane (do każdej
wartości prędkości wiatru dodano wartość 0,1 m∙s-1, do każdej wartości usłonecznienia
rzeczywistego − 0,1 godz. i do każdej wartości niedosytu wilgotności powietrza –
− 0,1 hPa). Następnie, po raz drugi, sprawdzono dopasowanie przekodowanych i przetransformowanych (zlogarytmowanych) zmiennych do rozkładu normalnego. Większość
cech fizykochemicznych uzyskało rozkład normalny, a zmienne meteorologiczne, pomimo braku zgodności z rozkładem normalnym, uzyskały lepszą symetrię. Następnie
zmienne zostały standaryzowane. Przygotowane w powyższy sposób dane zostały użyte
w analizach statystycznych. We wszystkich obliczeniach przyjęto poziom istotności
p=0,05.
W analizie czynnikowej interpretacji poddano wyodrębniono czynniki, które mają
wartości własne większe od 1.
Wszystkie obliczenia i prezentację graficzną wykonano przy użyciu programów komputerowych Excel i Statistica 6.0 (STATISTICA 2003). Ryciny przygotowano w programie
CorelDraw 11, ArcView 9.1 i Idrisi Kilimanjaro.
Analiza prób wody pozwoliła odpowiedzieć na pytania cząstkowe dotyczące stopnia zanieczyszczenia wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych mineralnymi
związkami azotu i fosforu w obszarach o różnym użytkowaniu. Możliwe było określenie
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różnych dróg dostawy związków biogennych wraz z opadem atmosferycznym i dynamiki
ich odprowadzenia w falach wezbraniowych cieków odwadniających zlewnie o różnym
użytkowaniu. Obliczono także prosty bilans hydrochemiczny związków biogennych
i pozostałych jonów dla roku hydrologicznego 2004.
W kolejnych rozdziałach publikacji zostaną omówione problemy cząstkowe zrealizowane w ramach projektu.
Pierwsze wyniki badań z realizowanego projektu przedstawiono na konferencjach
(międzynarodowych i krajowych) oraz w kilku artykułach. Wykaz prac, które powstały
w ramach projektu znajduje się w internecie na stronie Zakładu Hydrologii IGiGP UJ
(www.geo.uj.edu.pl). Ze względu na ograniczenie objętościowe, w niniejszym opracowaniu tylko część wyników została zaprezentowana. Część wyników projektu jest
zawarta w pracy doktorskiej J. Raczak pt.: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania
zmienności chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza
Wiśnickiego (w przygotowaniu). Informacje szczegółowe dotyczące liczby zebranych
prób wody w odniesieniu do różnych sposobów poboru wód zamieszczono w poszczególnych rozdziałach.

3.

Obszar

badań

Szczegółowe badania stężenia związków biogennych w wodach powierzchniowych
i podziemnych prowadzono w pogórskiej zlewni Starej Rzeki oraz w wyróżnionych
w jej obrębie czterech zlewniach cząstkowych: Dworskiego Potoku, Kubaleńca, Leśnego
Potoku i Leśnego Górnego Potoku. Określenie potencjalnych uwarunkowań i prawidłowości
dostawy i odprowadzania substancji biogennych w materiale rozpuszczonym i zawiesinie
wymaga poznania struktury środowiska badanych zlewni, przebiegu procesów erozji na
stokach oraz mechanizmu dostawy materiału ze stoków do koryt rzecznych.

3.1. Zlewnia Starej Rzeki
Zlewnia Starej Rzeki, o powierzchni 22,22 km2 położona jest w obrębie progu
Karpat w północnej części Pogórza Wiśnickiego i charakteryzuje się dojrzałą rzeźbą
fluwialno-denudacyjną (Święchowicz 1991, 1992). Składa się z 29 zlewni cząstkowych,
które odwadniane są stale lub okresowo przez cieki będące bezpośrednimi dopływami
Starej Rzeki. Zamknięte przekrojami hydrometrycznymi są cztery z nich: zlewnia
Dworskiego Potoku, Kubaleńca, Leśnego Potoku i Leśnego Górnego Potoku (zob.
ryc. 2.2, tab. 3.1).
Zlewnia Starej Rzeki leży w obrębie dwóch stopni progu pogórza Karpackiego:
wyższego – zbudowanego z odpornego fliszu jednostki śląskiej oraz niższego zbudowanego ze skał fliszowych i mioceńskich okrytych pyłowymi utworami lessopodobnymi
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Tabela 3.1. Podstawowe parametry morfometryczne zlewni Starej Rzeki i jej zlewni cząstkowych
zamkniętych przekrojami hydrometrycznymi1
Table 3.1. Basic morphometric parameters of the Stara Rzeka catchment and its subcatchments
closed at hydrometric profiles

(Święchowicz 1991, 1992, 2002a,b). Wyższy stopień – fragment Garbu Okocimskiego
zaliczany jest do typu rzeźby pogórzy średnich, niższy zaś – fragment Przedgórza
Brzeskiego do typu rzeźby pogórzy niskich (Starkel 1972, 1988). Garb Okocimski
opada stromym progiem w dolinę Starej Rzeki, założonym na powierzchni nasunięcia
płaszczowiny śląskiej.
Stara Rzeka na znacznej długości swego biegu rozdziela te dwie jednostki od
siebie, wykorzystując różnice odporności skał na granicy nasunięć fliszowych jednostek
śląskiej i podśląskiej oraz utworów miocenu (zob. rozdz. 9, ryc. 9.1). Zlewnia Starej
Rzeki jest wyraźnie asymetryczna. Jej lewobrzeżna północna część, o cechach pogórza
niskiego, zajmuje 8,6 km2, podczas gdy prawobrzeżna, południowa, w przeważającej
części o rzeźbie pogórza średniego aż – 13,6 km2. Główne doliny oddzielone są od
siebie szerokimi garbami o zaokrąglonych i wyrównanych wierzchowinach. Wyrównana
powierzchnia pogórzy średnich leży w wysokości 320-340 m n.p.m., pogórzy niskich
zaś około 40 m niżej (Święchowicz 1991, 1992).
Zlewnia Starej Rzeki położona jest na wysokości 216,5-361,5 m n.p.m. Wysokość
średnia wynosi 278,6 m, zaś wysokości względne, decydujące o lokalnej energii rzeźby,
osiągają wartości 20-80 m. Maksymalna wysokość względna wynosi 145,0 m. Obszar
źródłowy doliny Starej Rzeki leży na wysokości 280-360 m n.p.m. i jest rozcięty dolinami
pierwszego rzędu, głównie debrzami, wciosami i parowami. Dno doliny Starej Rzeki,
z wyjątkiem odcinka początkowego, jest płaskie i szerokie (50-250 m). Zbudowane
jest z utworów pylastych, piaszczystych z wtrąceniami iłów i nadbudowane utworami
podstokowych równin proluwialnych i deluwialnych, lokalnie również materiałem
stożków deluwialnych, proluwialnych i napływowych. Koryto Starej Rzeki wycięte jest
w aluwiach i tylko sporadycznie docina się do skał podłoża. Ma ono przebieg nieregu-

1

Dane zawarte w tabelach 3.1-3.4 pochodzą z opracowanych w ramach niniejszego grantu tematycznych
map cyfrowych oraz DEM.
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larny, a w dolnym odcinku meandrowy. Jego krętość wzrasta z biegiem. Brzegi koryta
są podcinane przez rzekę, co powoduje powstanie na nich licznych zerw i osuwisk.
Materiał w korycie pochodzi w większości z niszczenia pokrywy aluwialnej dna doliny
(Święchowicz 1991, 1992).
Stoki w części północnej zlewni zbudowane są z grubej pokrywy pylastych utworów lessopodobnych, okrywających starsze mioceńskie podłoże, a w części południowej
z utworów fliszowych, okrytych zwietrzelinami nafliszowymi. Przeważają stoki złożone.
Ich profil podłużny jest nieregularny, przeważnie schodowy, z wieloma segmentami
wklęsłymi, wypukłymi i prostymi. W części południowej zlewni dolne odcinki stoków są
częściej wypukłe, a w części północnej wklęsłe lub proste. Nachylenia stoków wykazują
duże zróżnicowanie przestrzenne (tab. 3.2). W części północnej zlewni dominują stoki
o nachyleniach 2-10o, a w południowej nachylenia stoków najczęściej wynoszą powyżej
10o. Większość stoków przechodzi w dna dolin bez wyraźnego załomu. Kształt i nachylenia stoków związane są z dużą plastycznością pokryw i z powszechnie zachodzącymi
w ich obrębie ruchami masowymi. Pyłowe pokrywy na stokach ornych są szczególnie
podatne na spłukiwanie. Stoki rozczłonkowane są dolinami nieckowatymi, debrzami,
parowami i wciosami. Powszechnie występujące doliny nieckowate są charakterystycznym rysem rzeźby zlewni i często składają się one z doliny głównej i systemu mniejszych niecek. Niecki w ujściowych odcinkach są zapłynięte, a u ich wylotu występują
stożki deluwialne. Dna niecek są podmokłe, a zbocza złaziskowo-osuwiskowe. Większe
doliny nieckowate są rozcięte korytami cieków stałych i okresowych do głębokości
0,5 m, a miejscami do 2 i więcej metrów. Doliny tego typu występują głównie
w północnej części zlewni, a w południowej w obrębie wyższego stopnia progu
Pogórza, niewielkich rozmiarów niecki zachowały się w obrębie gruntów ornych i łąk,
Tabela 3.2. Nachylenia i ekspozycja stoków w zlewni Starej Rzeki
Table 3.2. Slope gradients and aspects in the Stara Rzeka catchment
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a w obszarach leśnych zostały rozcięte debrzami i wciosami oraz silnie przemodelowane
przez osuwanie i spełzywanie.
Stoki są przekształcane przez ruchy masowe. Powszechne są osuwiska i powierzchnie złaziskowe. Nisze osuwiskowe są płytkie, a ich krawędzie często złagodzone i słabo
zaznaczające się w terenie. Materiał przemieszczany jest w dół stoku szeroką strefą
i na niewielką odległość, tworząc powierzchnię koluwialną, pełną nabrzmień i zagłębień.
Większość materiału jednak nie dociera do den dolin. W strefach silnej degradacji garbów
pogórskich przez procesy osuwiskowe następuje znaczne zwężenie powierzchni wierzchowinowej, a granica pomiędzy wierzchowiną i stokiem ulega wówczas podkreśleniu
(Święchowicz 1991, Michno 1995).
W zlewni Starej Rzeki graniczą ze sobą utwory fliszowe płaszczowinowych jednostek: podśląskiej (jednostka bocheńska) i śląskiej oraz utwory ilaste tortonu, zalegające na
fliszu jednostki bocheńskiej, nasuniętej na utwory tortonu parautochtonicznego (Olewicz
1968, 1973a, zob. ryc. 2.2, 9.1, tab. 3.3).
Skały budujące jednostki fliszowe brzegu Karpat są wieku kredowego i paleogeńskiego (Olewicz 1968). Do kredowych kompleksów w obrębie zlewni Starej Rzeki należą
górne łupki cieszyńskie, piaskowce grodziskie, warstwy lgockie, warstwy godulskie,
warstwy istebnianskie dolne. Flisz paleogeński tworzą: warstwy istebnianskie górne, iły
zielone i czerwone, łupki menilitowe, rogowce i warstwy krośnieńskie. Utwory mioceńskie reprezentowane są przez warstwy dolnego i górnego tortonu. Warstwy dolnego
tortonu wykształcone są w postaci spągowych iłów marglistych, piaskowców podsolnych
i iłów podsolnych, a kończy je seria solna Bochni. Ogólna miąższość osadów dolnego
tortonu na fliszu jednostki bocheńskiej wynosi 50-180 m. Warstwy górnego tortonu
wykształcone są w postaci warstw chodenickich i grabowieckich. Warstwy chodenickie
tworzą gruboławicowe iły z wkładkami margli, tufitów i kryształków gipsu. Warstwy
chodenickie jednostki bocheńskiej zawierają pięć wyraźnych ławic tufitów. Warstwy
grabowieckie tworzą: warstwy piasku, płyty twardych, drobnoziarnistych piaskowców,
przedzielonych cienkimi wstęgami iłów. Powszechnie występują one dopiero w obrębie
tortonu autochtonicznego (Olewicz 1968, zob. ryc. 9.1, tab. 3.3).
Podłoże kredowo-trzeciorzędowe okryte jest pokrywami wieku czwartorzędowego.
Spośród wszystkich utworów pokrywowych w zlewni Starej Rzeki zasadnicze znaczenie
mają pyłowe utwory lessopodobne, które występują na całym obszarze zlewni (Święchowicz 1991). Charakteryzują się one niewielką zawartością piasku (do 10%), znaczną
zawartością frakcji pylastej (50-70%) oraz stosunkowo dużym udziałem iłu koloidalnego wynoszącym od 8-18% (Klimek 1995, Skiba i in. 1995). U podnóży stoków oraz
w dnach dolin występują pokrywy deluwialne i proluwialne, które są rezultatem akumulacji materiału spłukiwanego ze stoków. Budują one podstokowe równiny deluwialne
i proluwialne. W obrębie wielu stoków, transformowanych przez ruchy masowe − tak
północnej, jak i w południowej części zlewni − występują pokrywy koluwialne.
Gleby zlewni, wykształcone na genetycznie jednorodnych pyłowych utworach
macierzystych, są mało zróżnicowane (Skiba 1992). Są to gleby pyłowe o podobnym
składzie mechanicznym. Ich cechą jest zróżnicowanie w profilu glebowym zawartości
iłu koloidalnego. Odczyn gleb jest kwaśny w glebach leśnych (pH około 4,0) lub słabo
kwaśny w glebach ornych (pH 5,9-6,1). Tak niskie wartości pH są wynikiem znaczne-
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Tabela 3.3. Budowa geologiczna zlewni Starej Rzeki
Table 3.3. Geology of the Stara Rzeka catchment

go odwapnienia osadów lessopodobnych. Stopień wysycenia kationami zasadowymi
we wszystkich glebach nie przekracza 50%, co świadczy o znacznym wyługowaniu
tych gleb (Skiba 1992). Zawartość substancji organicznej w poziomach próchnicznych
wynosi od 0,5 do 1,6%. Wyraźnie niższy jej udział (0,5%) zaznacza się w glebach wtórnie
brunatnych, co świadczy o ich erozyjnym pochodzeniu (Skiba i in. 1995).
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Około 80% powierzchni zajmują gleby płowe (Haplic Luvisols) oraz płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols), tworzące wspólne mozaikowe kompleksy. Pozostałe 20%
powierzchni zajmują gleby brunatne, gleby aluwialne i deluwialne oraz gleby glejowe
(Skiba 1992, Skiba i in. 1995).
Zlewnia Starej Rzeki charakteryzuje się stosunkowo dużym (41,9%) udziałem lasów
w ogólnej powierzchni użytków (zob. ryc. 2.2, tab. 3.4). Lasy występują w postaci zwartych płatów, głównie w wyższej (południowej) części zlewni, zbudowanej z fliszowych
utworów płaszczowiny śląskiej. Lasy zajmują obszary o największych nachyleniach i są
rozczłonkowane systemami dolin różnego typu (Święchowicz 1991, 1992, 2002b). W ich
skład wchodzą następujące zbiorowiska leśne: grądy (Tilio-Carpinetum stachyetosum,
Tilio-Carpinetum typicum, Tilio Carpinetum caricetosum pilosae), buczyny (Luzulo
pilosae-Fagetum, Fagetum carpaticum), naturalne w dnach dolin łęgi olszowo-jesionowe
(Circaeo-Alnetum), bory mieszane (Pino-Quercetum), lasy jodłowe (Stachurska, 1995).
Zbiorowiska półnaturalne (łąki i pastwiska) zajmują 14,9% obszaru zlewni i występują głównie w dnie doliny Starej Rzeki, w dnach dolin większości jej dopływów oraz
w obrębie stoków użytkowanych rolniczo (Święchowicz 1992, 2002a,b). W obrębie łąk
najbardziej rozpowszechniona jest łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris. Pastwiska
oraz tereny wokół zabudowań zajmuje zbiorowisko życicy i grzebienicy Lolio-Cynosuretum, z gatunkami odpornymi na wypas i wydeptywanie (Stachurska 1995).
Grunty orne zajmują 36,2%. Rolniczy charakter zlewni, duża liczba wsi i przysiółków,
zwłaszcza duże rozdrobnienie pól decyduje o istnieniu gęstej sieci dróg (w większości
polnych), która jest równa sieci dolinnej, a w wielu zlewniach elementarnych znacznie ją
przewyższa (Święchowicz 1992, 2002a,b). Liczne miedze i terasy śródpolne w obrębie
obszarów użytkowanych rolniczo porośnięte są zwartymi zaroślami śródpolnymi z rzędu
Prunetalia, bogatymi w liczne gatunki krzewów (Stachurska 1995).
W obrębie zlewni wyróżniono cztery zlewnie cząstkowe potoków: Dworskiego,
Kubaleńca, Leśnego i Leśnego Górnego. Zlewnie cząstkowe Dworskiego Potoku i Kubaleńca mają wiele wspólnych cech środowiska przyrodniczego. Obydwie leżą w obrębie niższego stopnia progu Pogórza Karpackiego, zbudowane są z utworów fliszowych
i mioceńskich niższej dygitacji jednostki bocheńskiej pokrytych miąższymi pokrywami
pyłowych utworów lessopodobnych. Ich rzeźba zaliczana jest do typu pogórzy niskich.
Obydwie należą do zlewni użytkowanych rolniczo. Przy czym zlewnia Dworskiego
Tabela 3.4. Struktura użytkowania ziemi w zlewni Starej Rzeki
Table 3.4. Land use structure in the Stara Rzeka catchment
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Potoku stanowi przykład nietypowego jak na Pogórze, intensywnie użytkowanego rolniczo-towarowego gospodarstwa wielkoobszarowego należącego do jednego właściciela,
którym jest Uniwersytet Jagielloński. W zlewni Kubaleńca dominują drobne gospodarstwa
rolne składające się z wielu niewielkich działek, które są długie wąskie, oddzielone od
siebie miedzami i uprawiane zgodnie ze spadkiem terenu.
Zlewnia Leśnego Górnego Potoku pod wieloma względami odbiega od pozostałych zlewni. Leży bowiem w obrębie wyższego stopnia progu Pogórza Karpackiego.
Zbudowana jest z fliszu płaszczowinowej jednostki śląskiej, jej rzeźba zaliczana jest do
typu pogórzy średnich i w ponad 99% jest zalesiona. Elementem wspólnym i bardzo
istotnym z punktu widzenia obiegu związków biogennych jest występowanie pyłowych
pokryw lessopodobnych okrywających starsze fliszowe podłoże.

3.2. Zlewnia Dworskiego Potoku
Zlewnia Dworskiego Potoku zajmuje powierzchnię 0,29 km2 (tab. 3.1), ma kształt
niecki o przebiegu W-E i leży w wysokości 226,6-275,1 m n.p.m. Położona jest w obrębie
niższej dygitacji jednostki bocheńskiej, zbudowanej z fliszu pokrytego utworami dolnego
i górnego tortonu (warstwy chodenicko-moszczenickie i spągowe iły margliste) (tab. 3.3).
Zalegają na nich miąższe pokrywy pylastych utworów lessopodobnych. Rzeźba zlewni
zaliczana jest do typu pogórzy niskich (Starkel 1972, Święchowicz 1992, ryc. 3.1).
Dno doliny ma zróżnicowaną szerokość od 5 m w górnym biegu (przekrój 10), do
10 m w biegu środkowym (przekroje 7-8) i do nieco ponad 50 m w biegu dolnym (stanowiska 1-5). Zbudowane jest z drobnofrakcyjnych utworów aluwialnych i deluwialnych
i rozcięte korytem do głębokości 1 m (przekrój 1) na skutek erozji wstecznej (ryc. 3.2,
fot. 3.1). Na odcinku 1-6, szerokie podmokłe dno doliny, rozcięte jest słabo wykształconym korytem do głębokości 0,5 m. Od przekroju 7 do 11 szerokość dna doliny zmniejsza się, wzrasta natomiast głębokość koryta do maksymalnej głębokości bliskiej 2 m
(przekrój 8). Powyżej przekroju 11 dolina Dworskiego Potoku jest niecką o akumulacyjnym
dnie, które nie jest rozcięte korytem. W dolnym i środkowym biegu koryto ma przebieg kręty i meandrowy, w górnym prosty. Dno doliny, na całej niemal długości, oddzielone jest od
stoków wyraźną krawędzią, która powstała w wyniku rolniczej działalności człowieka (orka,
wypas). Jej wysokość jest zróżnicowana od 1 do 8 m, a przekroje poprzeczne przez dolinę
do krawędzi są asymetryczne (ryc. 3.2). Powyżej krawędzi, u podnóży stoków, występują
deluwialne spłaszczenia podstokowe o szerokości nieco ponad 10 m. Stoki mają kształt
wypukło-wklęsły lub prosty, ich dominujące nachylenia mieszczą się w przedziale 2-10o
(tab. 3.2, fot. 3.2). Są rozczłonkowane nieckami, które nie mają wyraźnie zaznaczającego
się dna, i u wylotu których występują stożki deluwialne. Stoki przechodzą bez wyraźnego
załomu w wyrównane powierzchnie wierzchowinowe, w obrębie których występują spłaszczenia. Pokrywa glebowa zlewni jest mało zróżnicowana. Występują tu gleby bielicowe
oraz gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne. Podmokłe dno doliny zajmują gleby
deluwialne, rozwinięte na utworach lessowatych ilastych. Zawartość substancji organicznych
jest niewielka i w górnych poziomach genetycznych wynosi około 2%. Gleby zlewni są
mało przepuszczalne, a szybkość infiltracji jest zróżnicowana (Klimek 1995).

Figure 3.2. Longitudinal profile and selected cross-sections of the Dworski Potok valley bottom

Rycina 3.2. Profil podłużny i wybrane przekroje poprzeczne dna doliny Dworskiego Potoku
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Rycina 3.1. Rzeźba zlewni Dworskiego Potoku (A), Kubaleńca (B) i Leśnego Górnego Potoku (C)
Figure 3.1. Catchment relief of Dworski Potok (A), Kubaleniec (B) and Leśny Górny Potok (C)

Fot. 3.1. Dno doliny i koryto Dworskiego Potoku (fot. J. Święchowicz)
Photo 3.1. Valley bottom and channel of Dworski Potok (photo by J. Święchowicz)

Fot. 3.2. Stoki w zlewni Dworskiego Potoku (fot. J. Święchowicz)
Photo 3.2. Slopes in the Dworski Potok catchment (photo by J. Święchowicz)

3. Obszar badań

37

Zlewnia Dworskiego Potoku niemal w całości stanowi gospodarstwo rolne Uniwersytetu Jagiellońskiego, na jej terenie nie ma zabudowań gospodarczych ani mieszkalnych,
a około 2/3 jej powierzchni jest zmeliorowane. W okresie badań większość zajmowały
grunty orne (80%), które wykorzystywane były pod monokulturowe uprawy – głównie rzepaku i buraków cukrowych. Lasy stanowią zaledwie 3,5% powierzchni zlewni,
a nieużytki 16,5%. Są to podmokłe łąki w dnie doliny, poniżej krawędzi, która stanowi
granicę między różnymi formami użytkowania gruntów (tab. 3.4).

3.3. Zlewnia Kubaleńca
Zlewnia Kubaleńca jest niecką o przebiegu W-E i zajmuje powierzchnię 1,03 km2
(tab. 3.1). Położona jest na wysokości 223,4-296,0 m n.p.m. i charakteryzuje się typem
rzeźby pogórzy niskich (ryc. 3.1). Zbudowana jest warstw fliszu pokrytego utworami
dolnego i górnego tortonu (warstwy chodenicko-moszczenickie i spągowe iły margliste)
należących do niższej dygitacji jednostki bocheńskiej (tab. 3.3). Podłoże kredowo-trzeciorzędowe pokryte jest miąższymi pylastymi utworami lessopodobnymi, na których
rozwinęły się gleby płowe (Haplic Luvisols), płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols),
gleby brunatne (Cambic Luvisols) oraz gleby deluwialne (Eutric Gleysols).
Dno doliny charakteryzuje się zróżnicowaną szerokością. W dolnym biegu jego
szerokość wynosi od 55 do 57 m (przekroje 1-7), w środkowym od 10 do 40 m (przekroje 8-12), a w górnym od 10 do 25 m (przekroje 13-22) (ryc. 3.3, fot. 3.3). Dno doliny
rozcięte jest korytem do głębokości 0,5 m, z wyjątkiem odcinka ujściowego pogłębianego
przez erozję wsteczną (przekroje 1-3). Powyżej przekroju 12 dolina Kubaleńca jest niecką
o akumulacyjnym dnie, które rozcięte jest płytkim rowem melioracyjnym.W dolnym
i środkowym biegu koryto ma przebieg kręty i meandrowy, w górnym prosty.
Stoki zbudowane są z pyłowych utworów lessopodobnych. Ich profile są nieregularne, często schodkowe, co związane jest z ich rolniczym użytkowaniem. Stoki przechodzą, bez wyraźnego załomu, podstokowymi równinami deluwialnymi w dno doliny.
Ponad 85% powierzchni zlewni ma nachylenia 2-10o (tab 3.2). Stoki rozczłonkowane
są dolinami nieckowatymi, u wylotu których występują stożki deluwialne. W obrębie
stoków w południowej części zlewni występują powierzchnie złaziskowe, związane
z dużą plastycznością pokryw lessopodobnych. Stoki przechodzą, bez wyraźnego załomu,
w wyrównane powierzchnie wierzchowinowe, w obrębie których występują spłaszczenia
(Święchowicz 1991, 1992, 2002c).
Zlewnia Kubaleńca jest użytkowana rolniczo. Grunty orne stanowią 69,3%
powierzchni, łąki i pastwiska − 20,4%, lasy − zaledwie 0,5% powierzchni (tab 3.4).
Zlewnia w całości stanowi unikalny przykład, przetrwałego z niewielkimi zmianami
od średniowiecza, łanowego układu gruntów. Brzeźnica jest wsią typu łańcuchówki,
z domami zlokalizowanymi na wierzchowinie, wzdłuż drogi w prawie równych odstępach.
Od domu własciciela odchodził łan gruntu, czyli wąski pas ziemi, który dochodził do
dna doliny i obejmował obydwa zbocza doliny Kubaleńca. Obecnie w zlewni przeważają
drobne gospodarstwa rolne składające się z wielu niewielkich działek, które są długie
wąskie, oddzielone od siebie miedzami i orane zgodnie ze spadkiem terenu (fot. 3.4).

Figure 3.3. Longitudinal profile and selected cross-sections of the Kubaleniec valley bottom

Rycina 3.3. Profil podłużny i wybrane przekroje poprzeczne dna doliny Kubaleńca
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Rozdrobnienie pól związane jest głównie z zmianami strukturalnymi mającymi miejsce na
wsi na przełomie XVIII i XIX wieku, polegającymi na dzieleniu gospodarstw. Z dużym
rozdrobnieniem pól związana jest gęsta sieć polnych dróg dojazdowych (Święchowicz
1992, 2001).

3.4. Zlewnia Leśnego Potoku
Zlewnia Leśniego Potoku o powierzchni 4,82 km2 położona jest w obrębie wyższego stopnia progu Pogórza Karpat, na wysokości 223,3-360,5 m n.p.m. (tab. 3.1).
Jej rzeźba zaliczana jest do typu pogórzy niskich i średnich. Zlewnię budują fliszowe
utwory wchodzące w skład jednostki śląskiej (47,5%) oraz przefałdowane utwory
fliszowe i mioceńskie wchodzące w skład wyższej (41,0%) oraz niższej (11,5%) dygitacji
jednostki bocheńskiej (tab. 3.3). Są to głównie piaskowce istebniańskie oraz warstwy
piaskowcowo-łupkowe. Podłoże kredowo-trzeciorzędowe pokryte jest zwietrzeliną
nafliszową oraz pylastymi utworami lessopodobnymi, na których rozwinęły się gleby
płowe (Haplic Luvisols), płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols), gleby brunatne
(Cambic Luvisols) oraz gleby deluwialne i glejowe (Eutric Gleysols) (Skiba 1992).
U podnóży stoków występują pokrywy proluwialne i deluwialne, a w obrębie stoków
modelowanych przez ruchy masowe – koluwia. Zlewnia Leśnego Potoku jest złożoną
z 10 zlewni elementarnych. Szerokość dna doliny jest zróżnicowana od kilku metrów
w górnym do kilkudziesięciu metrów w dolnym biegu. Dno doliny rozcięte jest głęboką
rynną erozyjną pogłębianą na skutek erozji wstecznej do około 3 m. W dolnym biegu,
dno doliny jest zajęte przez użytki zielone, w górnym porośnięte lasem. Koryto Leśnego Potoku ma przebieg kręty, w dolnym biegu meandrowy. W jego obrębie występują
liczne podcięcia erozyjne, a w odcinkach o niewielkim spadku zachodzi akumulacja
transportowanego materiału.
Blisko 60% powierzchni stoków charakteryzuje się nachyleniami 2-10o. W południowej części zlewni nachylenia stoków są większe i dochodzą lokalnie do 35o. Stoki
o takich nachyleniach zajmują około 38% powierzchni (tab. 3.2). W północnej części
zlewni charakteryzującej się typem rzeźby pogórzy niskich stoki modelowane są przez
spłukiwanie i osuwanie, natomiast w południowej wyższej części zlewni o typie rzeźby
pogórzy średnich przeważa erozja linijna oraz powierzchniowe ruchy masowe. Charakterystycznymi formami rzeźby są debrze, wciosy, parowy oraz osuwiska.
Ponad 65% powierzchni zlewni jest zalesione. Lasy tworzą zwarty kompleks
w górnej i środkowej części zlewni. W północnej części zlewni dominuje użytkowanie
rolnicze. Grunty orne w całej zlewni stanowią blisko 24% powierzchni (tab. 3.4)

3.5. Zlewnia Leśnego Górnego Potoku
Zlewnia Leśnego Górnego Potoku jest wydłużona i ukierunkowana SW-NE. Jej powierzchnia wynosi 0,48 km2 (tab. 3.1). Zlewnia ta leży w wysokości 256,9-341,9 m n.p.m.
Blisko 100% powierzchni zlewni budują utwory fliszowe płaszczowinowej jednostki

Figure 3.4. Longitudinal profile and selected cross-sections of the Leśny Górny Potok valley bottom

Rycina 3.4. Profil podłużny i wybrane przekroje poprzeczne dna doliny Leśnego Górnego Potoku
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śląskiej (tab. 3.3). Wśród skał budujących zlewnię dominują odporne piaskowce istebniańskie górnej kredy i paleocenu. Niewielką powierzchnię zajmują warstwy godulskie
górnej kredy oraz piaskowce grodziskie dolnej kredy (Olewicz 1973a).
Kredowo-paleogeńskie skały podłoża okryte są młodszymi pokrywami, wśród
których największe rozprzestrzenienie mają zwietrzeliny podłoża fliszowego oraz pylaste
utwory lessopodobne. U podnóży stoków występują pokrywy proluwialne i deluwialne, a w obrębie stoków modelowanych przez ruchy masowe – koluwia. Na utworach
czwartorzędowych w zależności od ich składu granulometryczego, lokalnych stosunków
wodnych i szaty roślinnej wykształcone są gleby płowe (Haplic Luvisols), płowe opadowo-glejowe (Stagic Luvisols), gleby brunatne (Cambic Luvisols) lub gleby aluwialne,
deluwialne i gleby glejowe (Eutric Gleysols) (Skiba 1992).
Dno doliny charakteryzuje się zróżnicowaną szerokością od 6,5 m (przekrój 6)
do 22 m (przekrój 2) (ryc. 3.4, fot. 3.5). Budują go zazwyczaj drobnofrakcyjne osady
fluwialne, proluwia oraz deluwia. Do przekroju 8 włącznie dno doliny rozcięte jest do
głębokości od 5,5 m (przekrój 1) do 2,7 m (przekrój 8). Powyżej dno doliny jest płaskie, podmokłe, a w jego obrębie brak jest wyraźnie wykształconego koryta. W dolnym
i środkowym odcinku koryto Potoku Leśnego Górnego ma zróżnicowany przebieg prosty
kręty lub meandrowy. W dolnym odcinku lokalnie występują podcięcia erozji bocznej
oraz terasa zalewowa o szerokości 1-3,2 m. Akumulacyjne dno doliny od zboczy doliny
oddzielone jest krawędziami erozyjno denudacyjnymi o zróżnicowanej wysokości 5-20 m
i nachyleniu przekraczającym w niektórych odcinkach 45o. Zazwyczaj wyższe i bardziej
strome są krawędzie po prawobrzeżnej stronie doliny. Stoki, rozciągające się powyżej
krawędzi erozyjno-deudacyjnych, w ponad 60% charakteryzują się nachyleniem 6-15o
i eksponowane są głównie na N i E (tab. 3.2, fot. 3.6). Doliny boczne wykształcone są
jako debrze o głębokości od 3 do kilkunastu metrów. U ich wylotu występują stożki
proluwialne wkraczających w górę doliny nawet na odległość 15 metrów.
Ponad 99% powierzchni zlewni zajmują lasy (tab. 3.4). Są to pokrywające stoki
buczyny, lasy jodłowe i zbiorowiska nawiązujące do boru mieszanego Pino-Quercetum
(Stachurska 1995). W obrębie den doliny głównej i dolin bocznych występują zbiorowiska lasu łęgowego, gdzie dominuje olcha i jesion.

***
W wybranych zlewniach pogórskich, położonych w stosunkowo niewielkiej od
siebie odległości zaznacza się dość duże zróżnicowanie warunków morfodynamicznych wpływających na obieg materiału rozpuszczonego i zawiesiny (Święchowicz
1992). Zasadnicze zróżnicowanie warunków nawiązuje do jednostek geologicznych
i morfologicznych. Dwie z wybranych zlewni (Dworskiego Potoku i Kubaleńca)
położone są w obrębie niższego stopnia progu Pogórza Karpackiego, który pokrywa się
z zasięgiem niższej dygitacji jednostki bocheńskiej zbudowanej z warstw fliszu pokrytego utworami dolnego i górnego tortonu. Dlatego te zlewnie charakteryzują się dużym
podobieństwem cech rzeźby takich jak: energia rzeźby, nachylenia i kształty stoków,
które związane są z występowaniem miąższych i słabo przepuszczalnych pokryw lessopodobnych (Święchowicz 1992). Na pyłach wykształciły się głównie gleby płowe oraz

42

Jolanta Święchowicz, Anna Michno

płowe opadowo-glejowe z występującym w nich trudno przepuszczalnym poziomem
iluwialnym Bt (Skiba i in. 1995). Poziom ten utrudnia głębszą infiltrację wody powodującą szybkie nasycenie wodą wyższych poziomów gleby oraz okresową stagnację wody
powyżej poziomu Bt. Podłoże zlewni charakteryzuje się więc niewielką retencyjnością,
co wpływa istotnie na dynamikę obiegu wody i transportowanych przez nią soli i zawiesin (Chełmicki i in. 1992, Chełmicki i in. 1995, Świechowicz 2001, 2002a,c). Cechą
wyraźnie różnicującą obieg soli i materii mineralnej jest użytkowanie ziemi (Święchowicz
1992). Zlewnia Dworskiego Potoku prawie w całości stanowi intensywnie użytkowane
gospodarstwo rolne UJ. Taki sposób użytkowania jest nietypowy dla Pogórza. Natomiast
zlewnia Kubaleńca, oddaje strukturę i sposób użytkowania charakterystyczną dla łanowego układu gruntów, który nie wszędzie przetrwał w tak klasycznej formie. Trzecia
z wybranych zlewni reprezentuje pogórza średnie. W całości zbudowana jest z utworów
fliszowych płaszczowinowych jednostek śląskiej i podśląskiej, okrytych zwietrzeliną
nafliszową i pyłowymi utworami lessopodobnymi i w prawie 100% jest zalesiona.
W odróżnieniu od poprzednich dwóch zlewni charakteryzuje się większą energią rzeźby
(tab. 3.1), nachyleniami stoków oraz występowaniem w ich obrębie osuwisk i debrzy.
Wspólną cechą wszystkich zlewni jest występowanie w ich obrębie płaskich szerokich
den dolin, które stanowią strefę oddzielającą koryta i stoki. Zróżnicowana szerokość
den dolin jest skutkiem relacji pomiędzy dostawą materiału ze stoków a jego odprowadzaniem poza zlewnię. Ta z kolei uwarunkowana jest wielkością zlewni i sposobem
użytkowania ziemi.
Przemieszczany materiał akumulowany jest głównie u podnóży stoków lub w obrębie porośniętych trawą den dolin. Podstokowe równiny deluwialne i proluwialne oraz
szerokie dna dolin porośnięte trawą stanowią barierę utrudniającą, a nawet uniemożliwiającą swobodny przepływ materiału stałego ze stoków do koryt potoków. Taki sposób
powiązań, pomiędzy systemem stokowym i korytowym, decyduje również o sposobie
obiegu biogenów, których udział w zawiesinie jest o wiele większy niż w materiale
rozpuszczonym. Zawiesina stanowi bowiem główny sorbent rozpuszczonych w wodzie
jonów. Dlatego podstokowe równiny deluwialne i dna dolin stanowią strefę akumulacji
nie tylko spłukiwanej z pól gleby, ale są magazynem i potencjalnym źródłem biogenów,
które mogą być ponownie uruchomione do transportu fluwialnego podczas ekstremalnych zdarzeń opadowych i tym samym wpływać na okresowe pogorszenie jakości wód
rzecznych. Podczas tych zdarzeń następuje również uruchamianie materiału w korycie
i rozcinanie oraz pogłębianie den dolin.

4.

Warunki

meteorologiczne

i dynamika odpływu wody

4.1. Warunki meteorologiczne
Pogórze Wiśnickie, stanowiące część Pogórza Karpackiego, znajduje się w obrębie
umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego. Średnia roczna temperatura powietrza
wynosi od 6,0 do 8,0oC, a sumy roczne opadów od 800 do 1000 mm (Hess 1965,
Niedźwiedź 1981). W czasie prowadzonych badań, od 1 lipca 2002 r. do 31 października
2004 r., średnia temperatura powietrza wynosiła 9,5oC. Najcieplejszym miesiącem był
lipiec, ze średnią temperaturą 19,0oC, a najchłodniejszym – styczeń, ze średnią -3,0oC.
Luty był o 3,7oC zimniejszy niż w okresie poprzedzającym od 1 listopada 1993 r. do
30 czerwca 2002 r. (ryc. 4.1).
Dla każdej doby ustalono typ sytuacji synoptycznej na podstawie kalendarza sporządzonego i udostępnionego przez T. Niedźwiedzia (mpis) wyliczono średnie wartości
zmiennych meteorologicznych. Poniżej przedstawiono 21 typów sytuacji synoptycznych,
z indeksem „c” − dla układów cyklonalnych lub „a” − dla układów antycyklonalnych
według T. Niedźwiedzia (1981).
Na, Nc – sytuacje z adwekcją mas powietrza z północy,
NEa, NEc– sytuacje z adwekcją powietrza z północnego wschodu,
Ea, Ec – sytuacje z adwekcją mas powietrza ze wschodu,
SEa, SEc – sytuacje z adwekcją mas powietrza z południowego wschodu,
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Sa, Sc – sytuacje z adwekcją mas powietrza z południa,
SWa, SWc – sytuacje z adwekcją mas
powietrza z południowego zachodu,
W a, W c – sytuacje z adwekcją mas
powietrza z zachodu,
NWa, NWc – sytuacje z adwekcją mas
powietrza z pólnocnego zachodu,
Ca – sytuacja centralna antycyklonalna,
brak adwekcji, centrum wyżu nad
Polską południową,
Ka – klin antycyklonalny, czasem kilka
niewyraźnych ośrodków lub rozmyty obszar podwyższonego ciśnienia,
oś wału wysokiego ciśnienia,
Cc – sytuacja centralna cyklonalna,
brak adwekcji, centrum niżu nad
Polską południową,
Bc – bruzda cyklonalna, rozmyty obszar niskiego ciśnienia lub oś bruzdy niżowej z różnymi kierunkami
adwekcji i systemu frontów oddzielających różne masy powietrza,
X – sytuacje nie dające się zaklasyfikować i siodła baryczne.
W analizie, ze względu na małą
powtarzalność opadów atmosferycznych związanych z sytuacją synoptyczną Cc i Ca, potraktowano je łącznie
z pokrewnymi Bc i Ka uzyskując dwa
typy (odpowiednio: B c C c i K a C a ).

Rycina 4.1. Średnie wartości zmiennych meteorologicznych w przebiegu miesięcznym
w okresie: a) poprzedzającym badania: od
1 XI 1993 do 30 VI 2002; b) w czasie badań: od
1 VII 2002 do 31 X 2004 r.
Figure 4.1. Monthly average meteorological variables: a) prior to the study
(1 November 1993-30 June 2002); b) during
the study (1 July 2002-31 October 2004)
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Najwyższa średnia temperatura powietrza (13,5oC) występowała w masach powietrza
związanych z sytuacjami synoptycznymi charakteryzującymi się zmiennymi w ciągu
doby kierunkami adwekcji (BcCc). W odniesieniu do kierunków NW i W średnia temperatura powietrza wynosiła 10,5oC, natomiast przy napływie mas powietrza z kierunku
N notowano temperaturę najniższą 7,0oC.
Średnia wilgotność względna powietrza wyniosła 76,2%. Wysokie średnie miesięczne wartości notowano w grudniu (84,7%), w styczniu (80,8%) i listopadzie (80,7%),
a niskie od marca (73,0%) do sierpnia (72,6%). Masy powietrza napływające z kierunków
NE i N cechowała wysoka wilgotność względna (odpowiednio: 84,9 i 81,8%), natomiast
z kierunku SW i W wilgotność była najniższa (69,6%).
Średni niedosyt wilgotności powietrza wyniósł 4,6 hPa. Wysokie średnie miesięczne
wartości notowano w miesiącach letnich z najwyższym niedosytem w sierpniu (8,5 hPa),
a niskie wartości w zimie, z najniższym niedosytem w grudniu (1,0 hPa). Masy powietrza napływające z kierunków SW i S miały wysokie wartości niedosytu (5,8 i 5,5 hPa),
z kierunku N i NE – niskie (odpowiednio: 2,7 i 3,2 hPa).
Średnia prężność pary wodnej wyniosła 10,0 hPa. Wysokie średnie miesięczne
wartości występowały w miesiącach letnich, z najwyższą prężnością w lipcu (17,0 hPa)
i nieco niższą w sierpniu (16,1 hPa), a niskie wartości w zimie, z najniższą w styczniu
(4,2 hPa). Wysoką prężnością odznaczały się masy powietrza napływające z kierunku NE
(10,4 hPa) i BcCc (13,2 hPa), z kierunku N i S – niskie (odpowiednio: 8,6 i 9,0 hPa).
Średnia prędkość wiatru wynosiła 2,5 m·s-1. Niską średnią miesięczną prędkością
cechowały się: wrzesień (2,1 m·s-1) oraz lipiec i sierpień (2,2 m·s-1), a wysoką – luty
(3,1 m·s-1) i kwiecień (2,9 m·s-1). Wysoka średnia prędkość wiatru występowała przy
napływie mas powietrza z kierunku N (3,4 m·s-1) i NW (3,3 m·s-1), a niska – w sytuacji
synoptycznej KaCa (1,6 m·s-1) i z kierunku E (2,2 m·s-1). Najczęściej w odniesieniu
do kierunków napływały masy powietrza z W (16,4%), nieco rzadziej − SW (10,3%)
i E (9,5%), a najrzadziej − NE (4,7%). W czasie badań dominowały sytuacje, w których
kierunek wiatru zmieniał się w ciągu doby (KaCa – 16,7% i BcCc – 11,8%).
Średnie usłonecznienie rzeczywiste w ciągu doby wyniosło 4,9 godziny. W przebiegu rocznym minimum przypadało na grudzień (1,4 godz.), a maksimum na czerwiec
(8,2 godz.). Wysokie średnie dobowe usłonecznienie występowało w sytuacjach
synoptycznych KaCa (6,7 godz.) oraz przy napływie mas powietrza z kierunku SW
(6,3 godz.), z kierunku N i NE – niskie (odpowiednio: 2,5; 3,7 godz.) i w sytuacjach
BcCc (3,6 godz.).
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych z lat hydrologicznych 2003 i 2004
wynosiła 522,5 mm i była niższa o około 144 mm od średniej rocznej sumy opadów
za okres 1953-1987 (Bochnia – Chodenice), co dobrze podkreśla występującą w czasie
badań suszę (ryc. 4.2).
Cechą charakterystyczną okresu badań była najniższa – od początku standardowych
pomiarów meteorologicznych na stacji w Łazach tj. od 1986 r. roczna suma opadów
atmosferycznych (440,9 mm), która wystąpiła w roku hydrologicznym 2003 (ryc. 4.2).
Rok hydrologiczny 2004 charakteryzował się także niską roczną sumą opadu (604 mm)
i w 18-leciu hydrologicznym jedynie na przełomie lat 80. i 90. wystąpiły lata hydrologiczne o niższych rocznych sumach opadu (1988 – 511,7 mm, 1990 – 514,6 mm
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Rycina 4.2. Porównanie miesięcznych sum opadów [mm] w czasie badań w odniesieniu do średniej
z okresu 1953-1987
Figure 4.2. Monthly precipitation [mm] during the study period against the period of 1953-1987

i 1993 – 540,4 mm). Średnia roczna suma opadów z 18-lecia (1986-2004) wyniosła 656 mm
i była podobna do sumy za 35-lecie (1953-1987) na stacji w Bochni (665 mm) (Angiel,
Kaszowski 1992). Wysokie średnie miesięczne sumy opadów1 były w lipcu (97,8 mm)
i maju (69,9 mm), niskie − w listopadzie (18,4 mm), styczniu (24,0 mm) i grudniu
(27,1 mm). W kwietniu, czerwcu, lipcu i sierpniu 2003 r. opady były wielokrotnie niższe
niż w latach hydrologicznych 1993-2002 (ryc. 4.3).

Rycina 4.3. Miesięczne sumy opadu [mm]: a) w czasie badań od 1 VII 2002 r. do 31 X 2004 r.,
b) w odniesieniu do średniej z okresu od 1 XI 1993 r. do 30 VI 2002 r.
Figure 4.3. Monthly precipitation [mm]: a) during 1 July 2002-31 October 2004 (the study period);
b) compared to the average precipitation during 1 November 1993-30 June 2002

1

Średnia miesięczna wartości opadu dla VII, VIII, IX i X były obliczone jako suma z trzech lat hydrologicznych podzielona przez 3.
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W listopadzie 2004 r. suma opadu była trzykrotnie, a czerwcu dwukrotnie niższa
od średniej z wielolecia. Jedynie w lipcu 2004 r. opady były zdecydowanie wyższe
(174 mm) niż w okresie porównawczym (124 mm), i to one wywołały jedyne znaczące
wezbranie letnie w czasie badań. Średnio najwięcej opadów w odniesieniu do kierunków
wystąpiło z W (106,1 mm) i N (89,7 mm), a najmniej − z S (12,7 mm) i SE (25,9 mm).
Bezwzględnie najwięcej opadów wystąpiło w sytuacjach synoptycznych BcCc (179,7 mm).
Zimy charakteryzowały się miąższą pokrywą śnieżną. Jej średnia miąższość wyznaczona
dla całego sezonu zimowego (2002/2003) osiągnęła 12,4 cm, a suma miąższości 993 cm.
W całym sezonie zimowym 2003/2004 średnia sezonowa miąższość pokrywy śnieżnej
osiągnęła 12 cm, maksymalna – 37 cm, a suma miąższości – 906 cm (Kasina 2004).
Według klasyfikacji grubości pokrywy śnieżnej (Chrzanowski 1986), zimy 2002/2003
i 2003/2004 r. były umiarkowanie śnieżne. Generalnie, w czasie badań występowała
susza w porze lata oraz mroźne, umiarkowanie śnieżne zimy.

4.2. Dynamika odpływu
4.2.1. Zakres badań i metoda
Opracowanie dotyczy Starej Rzeki (SR) zamkniętej przekrojem hydrometrycznym
w Łazach oraz cieków odwadniających zlewnie cząstkowe Starej Rzeki, w których
prowadzono badania hydrochemiczne: Leśnego Górnego Potoku (LGP), Kubaleńca (K)
i Dworskiego Potoku (DP). Przedstawiono najważniejsze charakterystyki hydrologiczne
badanych cieków. Podstawę opracowania stanowiły, w odniesieniu do Starej Rzeki,
Dworskiego Potoku i Kubaleńca, dobowe wartości przepływu z pomiarów terminowych
prowadzonych w przekrojach zamykających badane zlewnie, obejmujące lata hydrologiczne 1994-2004. W przypadku Leśnego Górnego Potoku pomiary hydrometryczne (cyfrowa
rejestracja stanów wody w kroku czasowym co 10 minut) prowadzone były w znacznie
krótszym okresie, tj. od 30 maja 2003 r. do 3 listopada 2004 roku. Dlatego też dynamikę
odpływu tego cieku scharakteryzowano jedynie za okres roku hydrologicznego 2004
(1 XI 2003-31 X 2004) i porównano ją z dynamiką odpływu Starej Rzeki i Kubaleńca za
analogiczny okres. W obu przypadkach średnie dobowe wartości przepływu obliczono na
podstawie stanów wody rejestrowanych co 10 min., przeliczonych na wartości natężenia
przepływu z użyciem – sporządzonych w tym celu – krzywych przepływu.

4.2.2. Podstawowe charakterystyki hydrologiczne
Podstawowe charakterystyki hydrologiczne badanych cieków zestawiono w tabeli 4.1.
Biorąc pod uwagę niewielki zasięg przestrzenny obszaru badań, można przyjąć, że sumy
opadów mierzone na stacji meteorologicznej w Łazach dobrze reprezentują opady
w całej zlewni Starej Rzeki, a zatem w niewielkim stopniu różnią się od sum opadów
w innych częściach zlewni. Tymczasem różnice średnich rocznych wartości odpływu (H)
z badanych zlewni są bardzo duże i zawierają się w zakresie od 156 (Dworski Potok)
do 224 mm (Stara Rzeka). Zlewnia Kubaleńca zajmuje pod względem odpływu pozycję

* na podstawie zapisu limnigrafu cyfrowego rejestrującego stany wody co 10 min.

Table 4.1. Hydrological characteristics of the investigated streams for the hydrological years 1994-2004 and for the hydrological year 2004
(Stara Rzeka, Leśny Górny Potok and Kubaleniec).

Tabela 4.1. Parametry hydrologiczne badanych cieków za lata hydrologiczne 1994-2004 oraz za rok hydrologiczny 2004 (Stara Rzeka,
Leśny Górny Potok, Kubaleniec)
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pośrednią (195 mm). W przypadku Leśnego Górnego Potoku, wielkość odpływu w 2004 r.
(74 mm) była zdecydowanie niższa od odpływu ze zlewni Starej Rzeki (122 mm). Także
i w tym przypadku Kubaleniec zajmuje pozycję pośrednią (91 mm) (tab. 4.1).
Duże zróżnicowanie wielkości odpływu w badanych zlewniach cząstkowych Starej
Rzeki nie znajdowało już tak wyraźnego odzwierciedlenia w zróżnicowaniu udziału
podziemnego zasilania określonego na podstawie średniej wartości z minimów miesięcznych (SNQ). Jego wartość zawierała się w wieloleciu 1994-2004 w granicach: od
22,2% (Kubaleniec) do 28,4% (Stara Rzeka). W 2004 r. udział odpływu podziemnego
(Qpodz.) w odpływie całkowitym był w zlewniach Starej Rzeki i Leśnego Górnego Potoku
niemal identyczny 22,5-22,7%, za to wyraźnie niższy w zlewni Kubaleńca (17%). Tak
niski udział odpływu podziemnego świadczy o niewielkiej zdolności retencyjnej zlewni
Starej Rzeki i znajdujących się w jej obrębie zlewni cząstkowych, co wykazały już także
wcześniejsze badania (Chełmicki i in. 1995, Pociask-Karteczka 1995). Konsekwencją
niskiej zdolności retencyjnej zlewni, a tym samym niewielkiej zasobności wodnej
badanych zlewni, są także parametry zmienności przepływu: amplituda bezwzględna
(Amp.abs.) i względna (Amp.wzg.) oraz współczynnik zmienności (Cv). Zaskakujące jest
jednak to, że największą zmiennością odpływu jednostkowego charakteryzuje się zlewnia Starej Rzeki, a nie jej niewielkie zlewnie cząstkowe: Dworski Potok i Kubaleniec
(ryc. 4.4). Odmienna jest relacja między parametrami zmienności Starej Rzeki i Leśnego
Górnego Potoku (2004 r.). Wartości amplitudy względnej (Amp.wzgl.) i współczynnika
zmienności przepływów (Cv) Starej Rzeki są niższe niż w przypadku Leśnego Górnego
Potoku. W tym przypadku Kubaleniec charakteryzuje się parametrami zmienności podobnymi do Starej Rzeki (tab. 4.1). Istotną
przyczyną jest zapewne niemal całkowite
zalesienie zlewni Leśnego Górnego Potoku
w odróżnieniu od zlewni Starej Rzeki, charakteryzującej się zalesieniem wynoszącym
ponad 40% oraz Kubaleńca, charakteryzującej się brakiem lasów. Pomimo wyższej
wartości maksymalnego odpływu jednostkowego (qmaks.), średni odpływ jednostkowy
(qmin.) i warstwa odprowadzanej wody (H)
ze zlewni Leśnego Górnego Potoku, są niższe niż w zlewni Starej Rzeki i Kubaleńca.
Jest to świadectwem wyższych strat wody
na ewapotranspirację w środowisku leśnym
niż rolniczym. W przypadku wysokich
Rycina 4.4. Parametry odpływu Starej Rzeki
opadów, po nasyceniu wierzchniej warstwy
(SR), Dworskiego Potoku (DP) i Kubaleńca (K)
gleb wodą, retencyjna rola lasu okazuje się
za lata hydrologiczne 1994-2004
ograniczona, co sprzyja wyższym maksyFigure 4.4. Runoff characteristics of Stara Rzeka
malnym spływom jednostkowym.
(SR), Dworski Potok (DP) and Kubaleniec (K)
Ograniczenia w interpretacji stwierfor the hydrological years 1994-2004
dzonych różnic i podobieństw pomiędzy
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hydrologicznymi cechami badanych zlewni cząstkowych wiążą się z ich niewielkimi
rozmiarami. Największa z nich – zlewnia Kubaleńca ma obszar zaledwie 1,03 km2,
a najmniejsza – Dworskiego Potoku – 0,29 km2. Zaliczają się one zatem do kategorii tzw.
małych zlewni, w których parametry odpływu mogą być obarczone błędami wynikającymi
z niewielkich ich rozmiarów, a więc m.in. relatywnie dużym udziałem obszaru zerowego
odpływu czy też potencjalnie znaczną niezgodnością działów wodnych: topograficznego
i podziemnego.

4.2.3. Odpływ rzeczny w przebiegu wieloletnim
Niewielka retencyjność badanych zlewni przejawia się w znacznym zróżnicowaniu
odpływu w poszczególnych latach (ryc. 4.5). W latach z największym odpływem (1998,
1999) jego wartość była ponad dwukrotnie – w przypadku Starej Rzeki, a w Kubaleńcu
– nawet trzykrotnie wyższa niż w latach charakteryzujących się najniższymi wartościami
odpływu (2002-2004). Podkreślenia wymaga jednak to, że najniższe wartości odpływu
stwierdzono dopiero po kilkuletnim okresie sukcesywnie malejących odpływów notowanych od 1998 roku. Najniższe wartości zanotowano w 2004 r., pomimo tego, iż rokiem
o najniższej sumie opadów był rok poprzedni - 2003. Badania hydrochemiczne w ramach
projektu, którego dotyczy niniejsze opracowanie, prowadzone były w latach 2002-2004.
Zjawisko sukcesywnie malejących wartości odpływu w tym okresie wymaga uwzględnienia

Rycina 4.5. Średnie roczne wartości odpływu w zlewniach Starej Rzeki, Dworskiego Potoku
i Kubaleńca w latach hydrologicznych 1994-2004
Figure 4.5. Mean annual runoff values from the catchments of Stara Rzeka, Dworski Potok and
Kubaleniec in hydrological years 1994-2004

4. Warunki meteorologiczne i dynamika odpływu wody

51

przy interpretacji wieloletnich zmian chemizmu wód rzecznych, gdyż w przypadku
niektórych jonów, w latach suchych, o niskim odpływie, może dochodzić do zatężania
rozpuszczonych w wodzie składników wód rzecznych.

4.2.4. Sezonowe zmiany odpływu
Rytm sezonowych zmian odpływu najlepiej charakteryzuje przebieg miesięcznych
wartości współczynnika odpływu, będącego ilorazem średniego przepływu w danym
miesiącu i przepływu średniego rocznego. Jest to zatem miara względna pozwalająca na
dokonywanie porównań odpływu ze zlewni o różnej wielkości i różnym odpływie.
Na rycinie 4.6 przedstawiono przebieg wartości współczynnika przepływu
w profilu zamykającym zlewnię Starej
Rzeki w Łazach oraz w profilach zamykających zlewnie cząstkowe Kubaleńca
i Dworskiego Potoku. Wszystkie spośród
badanych zlewni charakteryzują się, zgodnie z klasyfikacją Parde’go, złożonym
reżimem odpływu z dominującym wezbraniem wiosennym (roztopowym) nad
wezbraniem letnim (opadowym). Okresem niskich przepływów jest późne lato Rycina 4.6. Roczny reżim odpływu Starej Rzeki
i jesień (VIII-X) i od tego czasu następuje (SR), Dworskiego Potoku (DP) i Kubaleńca
systematyczny wzrost odpływu. Reżim (K) na podstawie danych za lata hydrologiczne
odpływu Starej Rzeki i jej dopływów nie 1994-2004
wykazują istotnych różnic między sobą. Figure 4.6. Annual flow regime of Stara Rzeka
Sezonowy przebieg wahań odpływu jest (SR), Dworski Potok (DP) and Kubaleniec
zgodny z przebiegiem wahań innych rzek (K) based on data from the hydrological years
1994-2004
zachodniej części Karpat: Soły, Skawy
i Raby (Chełmicki i in. 1999).
Porównanie sezonowego przebiegu
odpływu ze zlewni Starej Rzeki, Leśnego
Górnego Potoku i Kubaleńca w 2004 r.
(ryc. 4.7) wykazało podobny przebieg odpływu, z tą różnicą, że o ile Stara Rzeka
i Kubaleniec wykazywały wyższą kulminację odpływu na wiosnę, to Leśny Górny
Potok – latem. Roztopy w zlewni leśnej,
eksponowanej na północ nie sprzyjają Rycina 4.7. Reżim odpływu Starej Rzeki (SR),
wysokim kulminacjom przepływów. Woda Kubaleńca (K) i Leśnego Górnego Potoku
roztopowa zasila pokrywy, co powoduje, iż (LGP) w 2004 r.
w dalszej części roku uwilgotnienie pokryw Figure 4.7. Flow regime of Stara Rzeka (SR),
ułatwia formowanie spływu powierzch- Kubaleniec (K) and Leśny Górny Potok (LGP)
niowego w wyniku obfitych opadów. in 2004

52

Wojciech Chełmicki

Potwierdza to analiza wezbrania w lipcu 2004 r. przedstawiona w części dotyczącej
dobowych zmian przepływu.

4.2.5. Dobowe zmiany przepływu
Stara Rzeka oraz cieki odwadniające jej zlewnie cząstkowe: Dworskiego Potoku,
Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku charakteryzuje znaczna dynamika zmian przepływów. Jest to wynikiem słabej zdolności retencyjnej utworów fliszowego podłoża oraz
lokalnie dużych spadków terenu. Wezbrania wywołane przez opady nawalne są gwałtowne i krótkotrwałe, czemu dodatkowo sprzyjają niewielkie rozmiary zlewni. Ilustracją
tego jest przebieg najwyższego w 2004 r. wezbrania wywołanego przez obfite opady
w dniach 26-30 lipca o sumie 110 mm (ryc. 4.8), kiedy to chwilowy, maksymalny
odpływ jednostkowy w zlewni Leśnego Górnego Potoku był w pierwszej fazie wezbrania znacznie wyższy niż w przekroju zamykającym zlewnię Starej Rzeki i Kubaleńca.
W drugiej fazie wezbrania różnica między Starą Rzeką i Leśnym Górnym Potokiem
była nieznaczna. Świadczy to o tym, iż pomimo prawie całkowitego zalesienia zlewni
Leśnego Górnego Potoku, jej zdolność do retencji wody jest ograniczona. Stara Rzeka
charakteryzuje się narastającymi kulminacjami wraz z wyczerpaniem zdolności do
retencji wody opadowej w pokrywach.

Rycina 4.8. Przebieg wezbrania Starej Rzeki (SR), Kubaleńca (K) i Leśnego Górnego Potoku
(LGP) w lipcu 2004 r.
Figure 4.8. Course of the flood runoff of Stara Rzeka (SR), Kubaleniec (K) and Leśny Górny
Potok (LGP) in July 2004
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Rycina 4.9. Oscylacje odpływu ze zlewni Leśnego Górnego Potoku, Kubaleńca i Starej Rzeki
w czasie niżówki jesiennej 2004 r.
Figure 4.9. Runoff oscillations from the catchments of Leśny Górny Potok, Kubaleniec and Stara
Rzeka during the low flow period of Autumn 2004
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W czasie niskich stanów wody wywołanych brakiem opadów, przy utrzymujących
się stosunkowo wysokich temperaturach powietrza, następuje stopniowe sczerpywanie
zasobów wód podziemnych (ryc. 4.9). Spadek przepływu nie jest jednak jednostajny,
gdyż zaznaczają się regularne oscylacje wywołane dobowym cyklem ewapotranspiracji;
najniższe przepływy występują w późnych godzinach popołudniowych i wieczorem,
po czym w ciągu nocy stopniowo narastają by kulminować w godzinach porannych.
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza natężenie przepływu gwałtownie maleje, aż
do osiągnięcia dobowego minimum. Wielokrotnie w czasie badań następował w ciągu
dnia zupełny zanik odpływu, który pojawiał się na powrót w godzinach nocnych, stopniowo narastając aż do godzin porannych. W przypadku Starej Rzeki dobowe wahania
przepływu spowodowane tym zjawiskiem są rzędu kilku dm3∙s-1, a w przypadku jej dopływów – rzędu dziesiątych części dm3∙s-1. Hydrochemiczne konsekwencje tego zjawiska
przedstawiono w dalszej części tomu.

4.2.6. Podsumowanie
W latach objętych analizą odpływu ze zlewni Starej Rzeki i jej dopływów stwierdzono stopniowy wzrost odpływu do 1998 r., a następnie stopniowy jego spadek do
2004 roku.
Stara Rzeka oraz cieki odwadniające jej zlewnie cząstkowe charakteryzują się:
– złożonym reżimem przepływów, z kulminacjami: wiosenną (roztopową) i letnią
opadową; okresem niskich przepływów jest jesień,
– znaczną dynamiką wahań przepływów, o czym świadczą bardzo wysokie wartości
parametrów zmienności odnoszących się zarówno do wartości średnich, jak i ekstremalnych,
– niskim udziałem podziemnego zasilania rzek, co – wraz z parametrami zmienności
– świadczy o niewielkiej zdolności retencyjnej zlewni,
– wewnątrzdobowymi fluktuacjami natężenia przepływu w lecie, szczególnie w przedłużających się okresach bezopadowych, aż do całkowitego zaniku odpływu.
Wbrew utartym opiniom o łagodzącym wpływie lasu na dynamikę przepływów,
w zalesionej zlewni Leśnego Górnego Potoku wezbrania letnie charakteryzują się dynamicznymi zmianami odpływu, natomiast w okresie wiosennym odznaczają się większą
stabilnością niż zlewnie o mieszanym (Stara Rzeka) i wybitnie rolniczym użytkowaniu
(Kubaleniec, Dworski Potok).

5.

Gospodarka wodno-ściekowa
na obszarze zlewni pogórskiej
położonej na pogórzu wiśnickim

5.1. Cel, metody i obszar badań
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły znaczące zmiany w produkcji rolnej, których rezultatem jest duży stopień specjalizacji i intensyfikacji produkcji, prowadzący do
niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym, w tym szczególnie wpływający na
jakość i obieg wody.
Do rolniczych źródeł zanieczyszczenia wód zalicza się zagrodę wiejską, a niekiedy
całą wieś w tak zwanej zabudowie zwartej. Rolniczymi źródłami punktowymi mogą
być również wiejskie wysypiska śmieci, nieszczelne instalacje sanitarne, składowiska
stałych i płynnych odchodów zwierzęcych. Z uwagi na mnogość tych źródeł w Polsce
(około 2 miliony zagród wiejskich, ponad 40 tysięcy wsi) źródła punktowe określa się
często jako „punktowe - rozproszone”. Obszarowe źródła zanieczyszczeń to użytki rolne,
a szczególnie grunty orne i sady (Kodeks...).
Współcześnie rolnicy wszystkich państw członkowskich UE są zobowiązani do przestrzegania Dyrektyw i Rozporządzeń Unii Europejskiej, w tym tej dotyczącej ochrony wód
przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych
(91/676/EWG), w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby podczas stosowania
w rolnictwie osadów ściekowych (91/271/EWG) oraz Zaleceń Komisji Helsińskiej dotyczącej ograniczania oddziaływań biogenów z rolnictwa (7/2 z dn.11.02.1986 r.).
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Celem badań była charakterystyka zasobów wodnych i gospodarki wodno-ściekowej
na obszarze fragmentu Pogórza Wiśnickiego w rejonie Bochni. Źródłem danych były niepublikowane raporty roczne dotyczące struktury sprzedaży wody i oczyszczania ścieków
oraz wywiady przeprowadzone w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bochni (MPWiK), w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bochni
(GZWiK), w Bocheńskich Zakładach Usług Komunalnych (BZUK), w Zakładach Usług
Komunalnych w Nowym Wiśniczu, w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Rzezawie, w Brzeskich Zakładach Komunalnych i w Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Brzesku. Ponadto wykorzystano raporty dotyczące osadnictwa i sposobu wykorzystania
zasobów naturalnych, będące w posiadaniu Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, Urzędów
Miejskich i Gminnych w Bochni, Rzezawie i Nowym Wiśniczu. Celem uzyskania jak
najpełniejszej informacji opracowano kwestionariusz zawierający 10 pytań, które zadano
właścicielom 85 gospodarstw we wsi Brzeźnica. Wybrano te gospodarstwa w których
analizowano jakość wód w studniach. Kwestionariusz obejmował zagadnienia poboru
wody i zagospodarowywania ścieków, a szczegółowe pytania dotyczyły korzystania
z wodociągu oraz własnych ujęć wody, źródeł wody na cele spożywcze i gospodarcze,
sposobu składowania ścieków bytowych i gromadzenia obornika, częstości opróżniania
szamb, sposobu zagospodarowywania ścieków, a także stosowania obornika jako nawozu.
Badania ankietowe spotkały się z pełnym zrozumieniem wśród mieszkańców wsi, którzy
chętnie udzielali odpowiedzi (tylko w 5% gospodarstw nie przeprowadzono kwerendy
z powodu nieobecności gospodarzy), a o ich dużej wiarygodności świadczy zgodność
z danymi otrzymanymi z przedsiębiorstw komunalnych.
Obszar badań położony jest w obrębie zlewni prawobocznego dopływu Wisły –
– Starej Rzeki – rzeki II rzędu. Stara Rzeka ma swe źródła koło Dąbrowicy, jej długość
wynosi 41,1 km, powierzchnia zlewni w obrębie Pogórza 26,17 km2, a powierzchnia
do posterunku wodowskazowego w Łazach 22,22 km2. Wybrany do badań fragment
zlewni Starej Rzeki (Gróbki) wraz z cząstkowymi zlewniami położony jest w obrębie
Pogórza Karpackiego. Wody powierzchniowe badanego obszaru to głównie sieć rzeczna,
a powierzchniowe wody stojące stanowią jedynie stawy znajdujące się we wsi Łazy.
W wyniku badań stwierdzono, iż średni przepływ Starej Rzeki w latach 1994-2004
wynosił 157,52 dm3·s-1 co stanowi roczną warstwę odpływu 224 mm i odpowiada średniemu odpływowi jednostkowemu 7,1 dm3·s-1·km-2 (zob. rozdz. 4, tab. 4.1).
Administracyjnie obszar zlewni Starej Rzeki należy do wsi Łazy i Brzeźnica oraz
do miasta Bochni (osiedla Kurów i Dołuszyce). Położone są tu także przysiółki należące do wsi Dąbrowica, Kopaliny, Pogwizdów, Poręba Spytkowska i Mały Wiśnicz.
Na analizowanym terenie najliczniejsze są gospodarstwa o wielkości do 2 ha, choć średnia
wielkość gospodarstwa wynosi 3,5 ha. Historyczny podział pól w obrębie gospodarstw
spowodował, że średnio na 1 km2 przypada 147 działek o wielkości 0,76 ha, co implikuje
gęstości dróg wynoszącą 6 km·km-2 (Pietrzak 2002). Tylko dla 14% ludności jedynym
źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie (Pietrzak 2005).

5. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze zlewni pogórskiej...
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5.2. Zasoby wód podziemnych
Obszar badań położony jest w obrębie górsko-wyżynnej prowincji hydrogeologicznej zwanej Masywem Karpackim oraz prowincji hydrogeologicznej nizinnej zwanej
Pasmem Przedkarpackim (Kleczkowski 1990a,b). Wody podziemne występują w trzech
horyzontach wodonośnych: czwartorzędowym, mioceńskim i fliszowym (Niespodziewany 1993). Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w piaszczysto-żwirowych
utworach aluwialnych oraz w pokrywach stokowych. Warstwę wodonośną tworzą piaski,
żwiry i otoczaki zawierające domieszki iłu, pyłu i gliny. Utwory aluwialne w dolinie
Starej Rzeki oraz w podobnych dolinach małych rzek mają bardzo małą miąższość,
dlatego wodonośność tych utworów jest bardzo mała. Potencjalna wydajność typowego
otworu studziennego wynosi do 5 m3·godzina-1 (Chowaniec i in. 1977, Kleczkowski
1990a,b). Duże zróżnicowanie stopnia zawodnienia wykazują koluwia osuwiskowe
i pokrywy zwietrzelinowe w obrębie i u podnóża stoków. Mioceński poziom wodonośny
związany jest z przeławiceniami piaskowców w warstwach chodenickich i grabowieckich. Warstwy mioceńskie nie tworzą ciągłej warstwy, występują na różnej głębokości
i są słabo wodonośne (Lach i in. 1981). Występują w środkowej części zlewni Starej
Rzeki. Wody piętra mioceńskiego, z powodu obecności pokładów soli i gipsu, charakteryzują się podwyższoną zawartością siarczanów i chlorków (rejon Brzeźnicy). Trzeciorzędowo-kredowy poziom wodonośny związany jest z gruboławicowymi piaskowcami
istebniańskimi i ciężkowickimi. Występuje w górnej części zlewni Starej Rzeki. Niski
udział odpływu podziemnego w odpływie całkowitym (23,8%) wskazuje na słabe zdolności retencyjne podłoża zlewni. Głównym problemem przy czerpaniu wód rzecznych na
badanym obszarze pozostaje wysoki współczynnik nieregularności przepływów dobowych
oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne i hydrobiologiczne wód (Niespodziewany 1993,
Chełmicki i in. 1995).

5.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Do celów bytowo-gospodarczych wykorzystywane są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne. Około 75% ludności Pogórza Wiśnickiego w rejonie Bochnia-Brzesko korzysta z ujęć wód powierzchniowych, ponad 6% wykorzystuje studnie głębinowe,
a pozostali czerpią wodę z przyzagrodowych studni kopanych (Pietrzak 1995b,c). Większość ludności omawianego obszaru zaopatrywana jest w wodę z ujęcia Bochnia-Cikowice
przez MPWiK oraz GZWiK w Bochni, dostarczających wodę między innymi do miasta
Bochni oraz do Łazów i Brzeźnicy. Jest to ujęcie brzegowe wody na Rabie o wydajności
12 000 m3·dobę-1. Planowana jest jego rozbudowa do wydajności 315 dm3·s-1, z uwagi
na ciągle powiększaną sieć wodociągów oraz zmianę Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U., nr 203, poz. 1718) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej
nr 98/83/EEC z dn. 3.11.1998. Ujęcie nie gwarantuje pewności działania z powodu jakości
wody w rzece, co wynika z transportu zanieczyszczeń pochodzących z górnego biegu
Raby. Wodociąg bocheński wspomagany jest przez wodociąg siedlecki, który czerpie wodę
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ze studni głębinowych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny w dolinie Raby
koło Siedlca. Dystrybucją wody z tego ujęcia zajmuje się GZWiK w Bochni. Kolejne ujęcie
– w postaci studni głębinowych, znajduje się w Nowym Wiśniczu i doprowadza wodę do
miasta oraz do części gospodarstw we wsiach Kopaliny i Stary Wiśnicz (fot. 5.1). Z ujęcia Łukanowiec na Dunajcu zasilany jest wodociąg w Brzesku, zaopatrujący Porębę Spytkowską.
Ponadto na terenie Łazów, Dąbrowicy, Starego Wiśnicza znajdują się studnie głębinowe
o zróżnicowanej wydajność ujęć i głębokość, w tym w Łazach 1,43 m3·godzina-1 (30 m),
w Starym Wiśniczu 3,6 m3·godzina-1 (80 m). Oprócz korzystania z wodociągów użytkuje
się również przyzagrodowe studnie kopane. Z ankiety przeprowadzonej dla potrzeb gmin
(Gruszka i in. 1991, 1992a,b) wynika, że na terenach wsi Brzeźnica, Łazy i Kopaliny
istnieje ponad 500 indywidualnych ujęć wody. Średnia głębokość do dna studni we
wsi Brzeźnica wynosi 9,15 m, a dominują studnie o głębokości od 8 do 12 m (Słowik
2003). Z ankiety przeprowadzonej w wyniku realizacji niniejszego projektu badawczego wynika, że z wodociągu oraz własnych ujęć wody korzysta 82% ankietowanych
(w tym 44% ze studni, 46% studni z pompą, 2% posiada więcej niż jedno ujęcie),
a 15% korzysta wyłącznie z wody czerpanej ze studni, pozostali wyłącznie z wodociągu. Na cele domowe (w tym do spożycia) 61% ankietowanych używa wodę ze studni,
29% wodę z wodociągu i 9% z obu tych źródeł. Na cele gospodarcze 34% ankietowanych używa wodę ze studni, 41% wodę z wodociągu, 4% z obu tych źródeł, natomiast
21% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi.
Na obszarze progu Pogórza Karpackiego inwestycje związane z kanalizacją wsi są
w trakcie realizacji (fot. 5.2). Z 26 wsi, obsługiwanych przez GZWiK, wodociąg posiadają wszystkie, a tylko pięć sieć kanalizacyjną. Z badanego obszaru istnieje możliwość
wywożenia ścieków do oczyszczalni w Bochni, Brzesku, Nowym Wiśniczu i Rzezawie, choć z wywiadów przeprowadzonych w zakładach komunalnych zlokalizowanych
w wymienionych miejscowościach wynika, że głównym odbiorcą ścieków z obszaru
badań jest oczyszczalnia w Bochni, a wywozem zajmują się Bocheńskie Zakłady Usług
Komunalnych posiadające szambiarki. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
o przepustowości 9 100 m3·doba-1, zmodernizowana w 2001 r. i posiadająca możliwość
redukcji związków biogennych poprzez strącanie fosforu za pomocą siarczanu żelazowego. Przepustowość oczyszczalni w Bochni pokrywa w pełni zapotrzebowanie na
oczyszczanie ścieków pochodzących z sieci kanalizacyjnej i dowożonych szambiarkami
z omawianego terenu (Pietrzak 2005). Oczyszczane w Bochni ścieki w ponad 70%
pochodzą z gospodarstw domowych, gdyż obowiązujące przepisy obligują zakłady
przemysłowe do instalowania własnych oczyszczalni ponieważ wytwarzane ścieki
przemysłowe wymagają specjalistycznych technologii do ich oczyszczania. Ogółem
MPWiK w Bochni sprzedaje wodę w ilości ponad w 1,8 mln m3 rocznie (wielkość ta
w latach 2001-2003 zmieniała się o 4%), a oczyszcza ścieki w ilości ponad 1,2 mln m3
(ze zróżnicowaniem zaledwie 1%). Tam gdzie wsie podłączone są do kanalizacji gospodarka ściekami jest uregulowana i można przyjąć, że w większości ścieki są oczyszczane.
GZWiK w Bochni posiada oczyszczalnie w Siedlcu, Damienicach, Łapczycy i dwie
w Chełmie, ale są to małe lokalne, oczyszczalnie o niewielkiej przepustowości (tab.
5.1). Zarówno wsie, jak i osiedla miejskie, położone w zasięgu badań nie są skanalizowane, tym samym wielkości wytwarzanych ścieków można określić dla analizowanego

Fot. 5.1. Teren studni głębinowych w Nowym Wiśniczu (na górze), studnia publiczna
i wodociąg lokalny w Lipnicy Murowanej (na dole) (fot. M. Pietrzak)
Photo 5.1. Deep wells at Nowy Wiśnicz (top); public water well and local water mains
at Lipnica Murowana (bottom) (photo by M. Pietrzak)

Fot. 5.2. Budowa kanalizacji we wsi Łazy w 2004 r., podłączanie budynku (po lewej), budowa instalacji (po prawej)
(fot. M. Pietrzak i M. Angiel)
Photo 5.2. Construction of a sewer system in the village of Lazy in 2004; building connection (left), installation under construction (right) (photo by M. Pietrzak i M. Angiel)
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Tabela 5.1. Struktura sprzedaży wody i oczyszczania ścieków prowadzona przez GZWiK w Bochni
(dane dotyczą gminny Bochnia)
Table 5.1. Sales of water and waste water treatment services at local waterworks of the Town of
Bochnia (data on the gmina Bochnia)

Źródło: opracowanie własne.

terenu tylko w przybliżeniu. Szacunkowo na obszarze zlewni Starej Rzeki (Brzeźnica
i Łazy) średnie dobowe zużycie wody na terenach wiejskich wynosi 290 m3. Zakładając,
że w gospodarstwach korzysta się z wody zarówno z własnych ujęć wody, jak i z wodociągu szacowana ilość wytworzonych w latach 2002 i 2003 ścieków komunalnych
na obszarze analizowanej zlewni Starej Rzeki (Brzeźnica, Łazy, osiedla bocheńskie,
przysiółki należące do 4 wsi) wyniosłaby 210 000-260 000 m 3, co stanowi około
6-7 mm warstwę ścieków dostarczanych rocznie na badany obszar.
Szczegółowe dane z GZWiK w Bochni dotyczące poboru wody i wywożenia
ścieków dla wsi Brzeźnicy (na obszarze której położone są punkty pomiarowe zanieczyszczenia wód mineralnymi związkami azotu i fosforu) wykazało, że w 2002 r.
sprzedano gospodarstwom we wsi ponad 27 000 m3 wody, a zakontraktowano wywóz
130 m3 ścieków do oczyszczenia, a w roku 2003 na sprzedanych ponad 30 500 m3,
wywieziono do oczyszczalni 141 m 3 ścieków. Z szacunkowych danych MPWiK
w Bochni wynika, że około 2% sprzedawanej wody do Brzeźnicy wraca do oczyszczalni
w postaci ścieków. Natomiast dane dotyczące struktury sprzedaży wody i oczyszczania
ścieków otrzymane z GZWiK w Bochni wskazują, że rośnie odsetek oczyszczanej wody
z 28% w 2001 r. do 36% w 2003 r. Problemem pozostaje sposób zagospodarowywania pozostałych ścieków. Nawet przy założeniu, że gospodarstwa nie czerpią wody
z własnych źródeł okazuje się, że minimalny roczny ładunek ścieków w ilości 2-3 mm
jest dystrybuowany lub gromadzony na terenie wsi (wyliczenia dla Brzeźnicy dla
lat 2002-2003). Obecnie obowiązujące prawo budowlane wymaga budowy szamba. Opróżnianie szamb pozostaje w gestii właścicieli gospodarstw, jest dobrowolne
i indywidualne. Dotyczy to zarówno częstości opróżniania, jak i sposobu rozdysponowania ścieków. Z ankiety przeprowadzonej dla potrzeb gmin wynika, że około
30% gospodarstw nie posiada szamb, a te istniejące działają często na zasadzie studni chłonnych lub służą gromadzeniu ścieków do momentu niekontrolowanego ich
zrzutu do rowów lub wywożone są na własne pola (Gruszka i in. 1991, 1992a,b,

60

Małgorzata Pietrzak

Jucherski i in. 1992, Pietrzak 1995b,c, Guzik, Górka 2001). Potwierdzają to obserwacje terenowe na terenie wsiach Brzeźnica i Łazy, gdzie widoczny i odczuwalny jest spływ nieczystości rowami oraz spotykani są w lesie „gospodarze” wylewający z beczkowozów „deszczówkę”. Prawnie zabronione jest wywożenie ścieków bytowych łączonych z gnojówką.
Z ankiety przeprowadzonej na potrzeby niniejszego projektu badawczego wynika, że 12%
ankietowanych opróżnia szambo częściej niż pięć razy w roku, 6% cztery razy w roku,
11% trzy razy w roku, 26% dwa razy w roku, 16% raz w roku lub rzadziej, 19% nie
opróżnia ich wcale ponieważ nieczystości z nich pochodzące są bezpośrednio odprowadzane systemami rur, w 4% gospodarstw nie było w ogóle szamba, a 5% ankietowanych
nie udzieliło odpowiedzi. Tylko 7% ankietowanych ma zakontraktowany wywóz ścieków
przez BZUK (jest to zgodne z informacją otrzymaną w BZUK o liczbie wywozów),
pozostali wywożą lub „rozprowadzają” szambo na własne pola. Zgodnie z Kodeksem
Dobrej Praktyki Rolniczej roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać
ilości zawierającej 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych. Roczna dawka
gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m3 (170 kg N) na ha, a obornika nie powinna
przekraczać 40 ton (170 kg N) na hektar. Dawki nawozów naturalnych należy ustalać
według zawartości w nich tak zwanego azotu działającego (Kodeks...). W stosowaniu
nawozów ważna jest nie tylko ilość stosowanego obornika czy gnojówki, ale również
warunki naturalne podczas nawożenia w tym nachylenie stoku, rodzaj roślinności, poziom
wód gruntowych i termika gruntu. Ponadto do rolniczego wykorzystania nadają się ścieki
i osady ściekowe, ale tylko te, które spełniają wymagania sanitarne i zawartość metali
ciężkich nie przekracza wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Ścieków i osadów ściekowych nie można stosować na:
– gleby wykazujące większe od dopuszczalnych zawartości metali ciężkich,
– gleby gruntów ornych położone na zboczach o nachyleniu większym od 10%
i użytków zielonych położonych na zboczach o nachyleniu większym od 20%,
– grunty orne, na których woda gruntowa zalega płycej niż 1,2 m,
– użytki zielone, na których woda gruntowa zalega płycej niż 1 m,
– na rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Nadmierne stosowanie gnojowicy ujemnie wpływa na biocenozę gleby oraz pogarsza jej właściwości fizyczne i chemiczne (Uggla 1982, Jucherski i in. 1992). W wyniku
naruszenia równowagi biologicznej w glebie gromadzą się organizmy wytwarzające
substancje toksyczne. W warunkach beztlenowych, końcowymi produktami procesu
mineralizacji są oprócz CO2 i H2O, także metan (CH4), siarkowodór (H2S) i skatol (CS2).
Według H. Uggli (1982) używany tradycyjnie obornik należy do głównych substancji
próchnicotwórczych w glebach uprawnych (fot. 5.3). Stosując obornik polepsza się
właściwości wodno-powietrzne i cieplne gleby, tworzy i utrwala jej strukturę, zwiększa
zdolności sorpcyjne i zasobność składników pokarmowych. Obecnie, nadmierne stosowanie gnojowicy ujemnie wpływa na biocenozę gleby oraz pogarsza jej właściwości
fizyczne i chemiczne. Przy tak dużej gęstości zaludnienia i związanej z tym, dużej
ilości wytworzonych ścieków, wylewanie ich bezpośrednio na użytki rolne wpływa
niekorzystnie na gleby oraz może zatruwać wody gruntowe i studzienne. Wyniki badań
wód podziemnych stwierdzających występowanie bakterii typu Escherichia coli na
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Fot. 5.3. Nawożenie pól obornikiem (fot. M. Pietrzak)
Photo 5.3. Manure spreading (photo by M. Pietrzak)

głębokości nawet 400 m, potwierdzają przypuszczenia, że w momencie włączenia wsi
do systemu wodociągowego studnie mogą być zamieniane w szamba (Bartecki 1992,
Niespodziewany 1993). Fakt wykrycia Escherichi coli we wszystkich przebadanych źródłach i studniach na terenie badań świadczy o powszechnym skażeniu bakteriologicznym
użytkowanych poziomów wodonośnych oraz wód powierzchniowych od samych źródeł
(Foryst 1996). Dopóki nie było wodociągów zużycie wody na potrzeby gospodarskie
było mniejsze, a wytworzone odpady nie stanowiły zagrożenia dla środowiska (fot. 5.4).
Zbyt długie przetrzymywanie ścieków w szambach powoduje, że zachodzące procesy
chemiczne utrudniają ich utylizację i tylko oczyszczalnie o dużej przepustowości są
w stanie przyjąć takie ścieki. Z wywiadu w MPWiK w Bochni wynika, że problemem
dla oczyszczalni jest nie tylko przyjmowanie „skoncentrowanych” ścieków z rzadko
oczyszczanych szamb, ale również podłączanie kanalizacji burzowej z terenów miejskich
do kanałów ściekowych (po gwałtownych opadach deszczu powoduje to nadmierny
wzrost ścieków do oczyszczenia). Do innych problemów gospodarki wodnej należy
zaliczyć straty wody przy dystrybucji do sieci wsi. Z danych GZWiK w wynika, że w 2001 r.
wynosiły one 193 000 m3 wody, w 2002 r. 136 000 m3, a w 2003 r. 80 000 m3. Stanowi
to około 1/3 produkcji wody i jest ekonomiczną barierę rozwoju przedsiębiorstwa.
Również możliwość budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy rozproszonym osadnictwie
jest ograniczona z uwagi na opodatkowanie zakładów komunalnych 2% podatkiem od
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wartości posiadanego majątku (do którego zalicza się także sieć wodno-kanalizacyjną
czyli tzw. podatek „rurowy”). Roczna opłata podatkowa może więc nie zwrócić się
przy małej sprzedaży wody i odbiorze ścieków. Kolejnym problemem jest finansowanie infrastruktury kanalizacyjnej i to paradoksalnie nie z powodu braku pieniędzy.
W rejonie badań mimo, iż miasto i gmina brzesko wygrały grant na budowę kanalizacji,
to przekonanie indywidualnych gospodarzy do inwestycji na rzecz ochrony środowiska
jest bardzo trudne. O ile w mieście decyzje o budowie kanalizacji podejmują lokalne
władze, o tyle w indywidualnym gospodarstwie istnieje wyraźna tendencja do inwestowania w sprzęt rolniczy, a nie budowę zbiorników gromadzenia ścieków bytowych czy
gnojówki. Niewątpliwie istniejące uregulowania prawne, w tym obowiązek budowy
szczelnych zbiorników na gnojowicę do 1.10.2008 r. rozwiąże te kwestię.
***
Podsumowując, należy stwierdzić, że o małych zasobach wodnych omawianego
obszaru decyduje mała retencyjność utworów podłoża i utrudniona infiltracja do głębszych
warstw wodonośnych. Źródłem zanieczyszczeń wód w obszarach wiejskich są głównie
ścieki domowe odprowadzane do nieszczelnych szamb lub wylewane bezpośrednio
do rowów, na grunty rolne oraz w lasach. Przy dużej gęstości zaludnienia Pogórza
Wiśnickiego oraz korzystaniu z wodociągów, związanej z tym, dużej ilości wytworzonych ścieków, braku kanalizacji, problemem pozostaje sposób zagospodarowywania ścieków. Minimalny roczny ładunek wylewanych na teren wsi ścieków w latach
2002-2003 wyniósł 2-3 mm. Szacowana wartość wylewanych ścieków może dochodzić do
7 mm. Na omawianym terenie dominują gospodarstwa odprowadzające ścieki we własnym zakresie, co stwarza możliwość łatwego przenikania zanieczyszczeń w pyłowe
utwory czwartorzędowe i może zatruwać wody gruntowe, studzienne oraz niekorzystnie
oddziaływać na gleby.

Fot. 5.4. tradycyjne sposoby gromadznia obornika, duże gospodarstwo hodowli bydła
mlecznego na górze) i małe gospodarstwo rolne (na dole) (fot. M. Pietrzak i M. Angiel)
Photo 5.4. Traditional manure storage; large dairy farm (up) and a smallholding
(bottom) (photo by M. Pietrzak i M. Angiel)

6.

Cechy fizykochemiczne
opadów atmosferycznych

Jednym z celów cząstkowych badań było określenie stopnia zanieczyszczenia wody
z opadów atmosferycznych związkami biogennymi, określenie ich dynamiki stężeń
w różnych skalach czasowych w odniesieniu do szeroko rozumianych warunków
meteorologicznych, wraz z identyfikacją czynników formujących skład chemiczny
opadów.
W próbkach wody z opadów atmosferycznych oznaczono: mineralne formy azotu
(NH4+, NO2- i NO3-) i ortofosforany (PO43-). W celu poszerzenia interpretacji oznaczono:
pH, przewodność i pozostałe makroelementy według metodyki podanej w tabeli 2.1
(zob. rozdz. 2).
Próby wody z opadu pobierano synchronicznie zarówno z opadu całkowitego
(sumy 14-dniowe i dobowe), jak i z opadu mokrego (sumy 14-dniowe i dobowe) oraz
z godzinnych sum cząstkowych opadu mokrego. Szczegółowy opis sposobu poboru prób
wody opadowej zamieszczono w rozdziale 2.1. W czasie badań przeprowadzonych od
1 lipca 2002 r. do 31 października 2004 r. pobrano ponad 2200 prób wody z różnego
rodzaju opadów, w których wykonano ponad 14 tys. oznaczeń chemicznych (tab. 6.1).
Ze względu na brak ustawowej klasyfikacji odnoszącej się do jakości wód opadowych, oceny stopnia ich zanieczyszczenia dokonano w odniesieniu do stosowanej
w Polsce, w Austrii i w Niemczech (tab. 6.2) klasyfikacji W. Jansena (Jansen i in. 1998).
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Tabela 6.1. Liczba wykonanych analiz w odniesieniu do różnych sposobów poboru prób wody
z opadu atmosferycznego
Table 6.1. Number of analyses of various precipitation sampling methods

6.1. Średni1 skład chemiczny wód z 14-dniowych sum
opadu całkowitego
W odniesieniu do całego okresu badań wody z opadów całkowitych charakteryzowały się według klasyfikacji W. Jansena i in. (1988) lekko obniżoną kwasowością
i znacznie podwyższoną przewodnością (tab. 6.3).
1

Średnia ważona (wagą były14-dniowe lub dobowe sumy opadów).

Table 6.2. Classification of precipitation water according to W. Jansen et al. (1998)

Tabela 6.2. Klasyfikacja wód opadowych według W. Jansena i in. (1998)
6. Cechy fizykochemiczne opadów atmosferycznych
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Table 6.3. Fortnightly precipitation water chemistry

Tabela 6.3. Skład chemiczny wód z sum opadu 14-dniowego
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Wody opadowe miały średnio: nieznaczne (Na+), lekko podwyższone (NH4+, Cl-)
oraz podwyższone stężenie NO2-, NO3-, SO42-. Spośród kationów najwyższym średnim
stężeniem odznaczały się: NH4+, a następnie Ca2+ > Na+ > K+ i Mg2+, a spośród anionów:
SO42-, a następnie NO3- > HCO3- > Cl- > PO43- i NO2-. Największy udział w formowaniu
składu chemicznego opadu w jednostkach równoważnikowych miały wśród kationów:
NH4+ i Ca2+, a wśród anionów: SO42- i NO3-.
Największą dynamiką zmian, wyrażoną współczynnikiem zmienności stężeń (Cv)
miały wśród związków biogennych PO43- (Cv=2,53), a najmniejszą − NO3- (Cv=0,77).
Wśród pozostały jonów wyróżniał się K+, którego dynamika zmian stężeń była największa
spośród wyszystkich analizowanych jonów (Cv= 2,72).

6.2. Sezonowość składu chemicznego opadu
6.2.1. Odczyn (pH) i przewodność
Średni odczyn wód opadowych pH wynosił 4,68 i zmieniał się od 4,12 do 6,76.
Wszystkie opady miały odczyn kwaśny, w tym aż w 78% opadów miało pH<5,5.
W półroczach zimowych (XI-IV) zakwaszenie było wyższe (pH 4,45) niż w półroczach
letnich (V-X) (pH 4,81). Najwyższe zakwaszenie było w zimie, a najniższe – w lecie.
Najwyższe miesięczne zakwaszenie zanotowano w lutym, a najniższe w lipcu (tab. 6.3,
ryc. 6.1).
Średnia przewodność wód opadowych wyniosła 32,68 µS·cm-1 i zmieniała się
od 11,28 do 251,17 µS·cm-1. W półroczach zimowych przewodność była wyższa
(46,4 µS·cm-1) niż w półroczach letnich (27,7 µS·cm-1). Najwyższa przewodność występowała w zimie, a najniższa w lecie. Najwyższą miesięczną przewodność zanotowano
w kwietniu, a najmniejszą w lipcu.

6.2.2. Związki biogenne
Średnie stężenie NH4+ w opadach wyniosło 1,57 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 0,54 do 18,60 mg·dm-3. W półroczach zimowych stężenie było znacznie wyższe
(1,82 mg·dm-3) niż w półroczach letnich (1,48 mg·dm-3). Najwyższe średnie stężenie NH4+
występowało na wiosnę, a najniższe w jesieni. Najwyższe średnie miesięczne stężenie
NH4+ zanotowano w kwietniu, a najniższe – w styczniu (tab. 6.3, ryc. 6.1).
Średnie stężenie NO2- w opadach wyniosło 0,04 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 0,015 do 0,263 mg·dm-3. W półroczach letnim i zimowym jego stężenie było
podobne. Najwyższe średnie stężenie NO2- występowało na wiosnę, zdecydowanie niższe
– w lecie i w jesieni, a najniższe − w zimie. Najwyższe średnie miesięczne stężenie zanotowano w kwietniu, podobne w maju, a najniższe – w styczniu i podobne w lutym.
Średnie stężenie NO3- w opadach wyniosło 4,14 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie
od 0,75 do 24,4 mg·dm-3. W półroczach zimowych jego stężenie było znacznie wyższe
(5,46 mg·dm-3) niż w półroczach letnich (3,66 mg·dm-3). Najwyższe średnie stężenie
NO3- występowało na wiosnę, nieco niższe w zimie, zdecydowanie niższe – w lecie
i najniższe − w jesieni. Najwyższe średnie miesięczne stężenie zanotowano w kwietniu,
nieco niższe w lutym, a najniższe – w lipcu.
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Średnie stężenie PO43- w opadach wyniosło 0,097 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 0,045 do 2,2 mg·dm-3. W półroczach letnich jego stężenie było znacznie wyższe
(0,108 mg·dm-3) niż w półroczach zimowych (0,067 mg·dm-3). Najwyższe średnie stężenie
PO43- występowało w jesieni, a zdecydowanie niższe w zimie i na wiosnę. Najwyższe
średnie miesięczne stężenie zanotowano we wrześniu, nieco niższe w sierpniu, zdecydowanie niższe w kwietniu, a najniższe – w czerwcu.

6.2.3. Makroelementy
Średnie stężenie SO42- w opadach wyniosło 4,63 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 1,56 do 43,39 mg·dm-3. W półroczach zimowych stężenie SO42- było wyższe niż
w półroczach letnich. Wysokie średnie stężenie SO42- występowało na wiosnę, a najniższe
− w jesieni. Najwyższe średnie miesięczne stężenie zanotowano w kwietniu, a najniższe
– w lipcu (tab. 6.3, ryc. 6.1).
Średnie stężenie Cl- w opadach wyniosło 1,04 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie
od 0,26 do 13,42 mg·dm-3. W półroczach zimowych stężenie Cl- było dwukrotnie wyższe
niż w półroczach letnich. Najwyższe średnie Cl- występowało w zimie, dwukrotnie niższe
– na wiosnę i w jesieni, a najniższe − w lecie. Najwyższe średnie miesięczne stężenie
zanotowano w lutym, a zdecydowanie niższe – w lipcu, maju i w czerwcu.
Średnie stężenie HCO 3- w opadach wyniosło 1,14 mg·dm -3 i zmieniało się
w zakresie od 0,22 do 10,74 mg·dm-3. W półroczach letnich i zimowych stężenie HCO3było podobne. Najwyższe średnie stężenie HCO3- występowało w lecie, a najniższe
w zimie. Najwyższe średnie miesięczne stężenie zanotowano w sierpniu, a ze względu
na metodykę oznaczenia (pH <4,4) HCO3- nie oznaczono go w marcu i grudniu.
Średnie stężenie Ca2+ wyniosło 1,03 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 0,31
do 10,15 mg·dm-3. W półroczach letnich i zimowych stężenie były podobne. Najwyższe
stężenie Ca2+ było na wiosnę, nieco niższe w lecie, a najniższe – w jesieni i w zimie.
Najwyższe średnie stężenie miesięczne notowano w kwietniu, nieco niższe w sierpniu,
a najniższe w październiku.
Średnie stężenie Na+ było nieznaczne i wyniosło 0,44 mg·dm-3. Zmieniało się
w zakresie od 0,08 do 4,42 mg·dm-3. W półroczach zimowych stężenie było zdecydowanie
wyższe niż w półroczach letnich. Najwyższe stężenie Na+ występowało w zimie, niższe
w jesieni i jeszcze niższe – w lecie i na wiosnę. Najwyższe jego średnie miesięczne
stężenie było w lutym, a najniższe – w lipcu i w maju.
Średnie stężenie K+ w opadach wyniosło 0,31 mg·dm-3 i zmieniało się od 0,08 do
11,86 mg·dm-3. W półroczach letnich stężenie było wyższe niż półroczach zimowych.
Najwyższe stężenie K+ było w lecie, a najniższe – w zimie. Najwyższe średnie miesięczne
stężenie K+ było w sierpniu, a najniższe w grudniu; w pozostałych miesiącach stężenie
potasu miało podobny przebieg.
Rycina 6.1. Średni odczyn (pH) oraz stężenie związków biogennych i makroelementów [mg·dm-3]
w półroczach, porach roku i miesiącach
Figure 6.1. Average pH, biogenic compounds and macroelements concentration [mg·dm-3]
in half-year periods, seasons and months

at the significant level of 5%)

at the significant level of 5%)

Table 6.4. Matrix of correlations between meteorological variables and physico-chemical properties of precipitation (correlation coefficients
significant at p<0.05; empty fields correspond to insignificant correlation values

Tabela 6.4. Macierz korelacji pomiędzy zmiennymi meteorologicznymi a cechami fizykochemicznymi opadu (zamieszczone współczynniki
korelacji są istotne na poziomie p<0,05. Puste pola oznaczają współczynniki korelacji nieistotne na poziomie istotności 5%)
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Średnie stężenie Mg2+ wyniosło 0,26 mg·dm-3 i zmieniało się w zakresie od 0,08 do
1,14 mg·dm-3. W półroczach zimowych stężenie było wyższe niż w letnich. Najwyższe stężenie Mg2+ występowało na wiosnę, a najniższe – w jesieni. Najwyższe średnie miesięczne
stężenie było w kwietniu, podobne w marcu, a najniższe – w październiku.

6.3. Związek cech fizykochemicznych wód opadowych
z warunkami meteorologicznymi
6.3.1. Ocena związku na podstawie analizy korelacyjnej
Do określenia związku między składem chemicznym wód opadowych a warunkami meteorologicznymi wykorzystano wszystkie cechy fizykochemiczne oznaczane
w wodach opadowych (sumy 14-dniowe, opad całkowity) oraz średnie 14-dniowe wartości
parametrów meteorologicznych (temperaturę powietrza Tp, wilgotność względną powietrza
Wwz, prędkość wiatru Wv, usłonecznienienie rzeczywiste Urz, prężność pary wodnej Ppw
i niedosyt wilgotności Nw) i sumy opadów Op.. Macierz korelacji2 przedstawia wszystkie
istotne związki korelacyjne (tab. 6.4).
Tabela 6.5. Skala siły współzależności w analizie
Spośród zmiennych meteorologi
korelacyjnej (Stanisz 1998)
-cznych tylko wysokość sumy opadów
Table 6.5. Scale of mutual dependence in correlation
była istotnie, przeciętnie3 wysoko i baranalysis (Stanisz 1998)
dzo wysoko skorelowana ze wszystkimi
cechami fizykochemicznymi opadów za
wyjątkiem pH (tab. 6.5).
Generalnie, im mniejsza dobowa
suma opadów tym wyższe wartości
przewodności, stężenia związków biogennych i pozostałych makroelementów.
Pozostałe zmienne meteorologiczne posiadały istotne korelacje tylko z niektórymi cechami fizykochemicznymi wody.
Odczyn wód opadowych był dodatnio, wysoko skorelowany z niedosytem wilgotności powietrza, temperaturą powietrza, usłonecznieniem rzeczywistym, prężnością
pary wodnej, a ujemnie – tylko z wilgotnością względną powietrza. Spośród związków
biogennych odczyn był wysoko dodatnio skorelowany ze stężeniem PO43- i NO2-, a słabo
dodatnio − z NH4+.
Przewodność miała ujemną, bardzo wysoką korelację z sumą opadów i ujemną,
przeciętną korelację z prężnością pary wodnej i temperaturą powietrza. Spośród związków biogennych, dodatnio bardzo wysoko skorelowane z przewodnością było stężenie
NH4+ i NO3- oraz przeciętnie – PO43- i NO2-. W przypadku makroelementów stwierdzono

2

Braki danych usuwano parami.

3

Siłę współzależności związku oceniano według A. Stanisza (1998).
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dodatnią, prawie pełną korelację przewodności ze stężeniem SO42-, a wszystkie pozostałe
makroelementy, miały dodatnie istotne korelacje.
Stężenie związków biogennych było w większości ujemnie skorelowane ze zmiennymi meteorologicznymi. Wysokie ujemne związki występowały pomiędzy stężeniem
NH4+ a sumą opadów oraz pomiędzy wilgotnością względna powietrza a stężeniem NO2-.
Dodatnie, przeciętne skorelowanie występowało pomiędzy stężeniem NO2- a niedosytem wilgotności powietrza i usłonecznieniem rzeczywistym. Stężenie NH4+ i NO3- było
ujemnie, wysoko skorelowane z sumą opadów. Należy podkreślić fakt występowania
wyłącznie dodatnich (przeciętne, wysokie i bardzo wysokie) korelacji między związkami
biogennymi. Jednak najsilniejszy związek pomiędzy jonami w wodach opadowych
(dodatnia prawie pełna korelacja) wystąpił w przypadku NH4+ i SO42-. Wśród związków
biogennych bardzo wysoka korelacja była pomiędzy NH4+ i NO3-, a w odniesieniu do
pozostałych cech pomiędzy NH4+ i Ca2+. Warto zauważyć dodatni słaby związek pomiędzy
pH a NH4+ oraz silniejszą korelację pomiędzy pH i Ca2+ (korelacja dodatnia przeciętna) oraz pH i K+ (korelacja dodatnia wysoka) przy braku istotnego związku pomiędzy
pH a SO42-. Jon NH4+ jest ważnym czynnikiem neutralizującym substancje acidogenne
w opadach i wynika z faktu położenia punktu badawczego w terenie rolniczym oraz niewielkiej odległości od Zakładów Azotowych w Tarnowie. Silniejsze korelacje pH z Ca2+
i K+ wyraźnie podkreślają znaczenie pyłów, w których występują substancje alkalizujące
opady. Stężenie makroelementów było, podobnie jak stężenie związków biogennych,
w większości par ujemnie skorelowane ze zmiennymi meteorologicznymi oraz dodatnio
skorelowane ze wszystkimi makroelementami i związkami biogennymi. Bardzo wysoką
dodatnią korelację stwierdzono pomiędzy pH i HCO3-.

6.3.2. Ocena związku na podstawie analizy czynnikowej
W celu zidentyfikowania niezależnych czynników meteorologicznych determinujących
skład chemiczny opadów wykorzystano analizę czynnikową. W obliczeniach użyto tych
samych zmiennych meteorologicznych, co w analizie korelacji. Do obliczeń wykorzystano
skład chemiczny wód z sum dobowych opadów całkowitych4 i sum 14-dniowych opadów
całkowitych. Obliczenia wykonano na podstawie 135 kompletnych analiz chemicznych
z sum dobowych opadu oraz 58 kompletnych analiz z sum 14-dniowych
Metodą składowych głównych wyodrębniono cztery niezależne czynniki wyjaśniające
80% zmienności (wariancji) składu chemicznego z sum dobowych opadu.
Czynnik pierwszy (opadowy), objaśniający 45,4% zmienności, składał się z cech
fizykochemicznych, które posiadały bardzo wysokie ujemne ładunki czynnikowe oraz
z sumy dobowej opadu cechującej się wysokim dodatnim ładunkiem (tab. 6.6, ryc. 6.2).
Spośród cech fizykochemicznych najwyższym ujemnym ładunkiem (>0,65) cechowały
się Ca2+, SO42-, Mg2+, NH4+, K+, SEC, NO3-, NO2-, PO43-, a spośród zmiennych meteorologicznych najwyższym dodatnim ładunkiem czynnikowym cechowała się suma dobowa
opadu. Czynnik ten wyraża generalną prawidłowość: im mniejsza suma dobowa opadu tym

4

W obliczeniach nie uwzględniono HCO3-.
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wyższa wartość przewodności i wyższe Tabela 6.6. Wyniki analizy czynnikowej wykonanej
stężenie jonów w opadzie. Pozostałe dla zmiennych meteorologicznych i wszystkich cech
zmienne meteorologiczne nieznacznie fizykochemicznych wody z sum dobowych opadu
Table 6.6. Factor analysis of meteorological variaoddziaływały na stężenie jonów.
Czynnik drugi sezonowy obja- bles and all physico-chemical variables of diurnal
śniający 19,9% zmienności, stanowią precipitation water
zmienne meteorologiczne o wysokich
ujemnych ładunkach czynnikowych,
z których zdecydowanie najwyższym
ładunkiem wyróżnia się temperatura powietrza. Pozostałe zmienne meteorologiczne: niedosyt wilgotności,
prężność pary wodnej i usłonecznienie
rzeczywiste mają niższe ładunki czynnikowe. Generalnie, w czynniku tym
jest wyrażona sezonowość termiczna,
która kształtuje zmiany składu chemicznego opadów atmosferycznych. Spośród
cech fizykochemicznych wód opadowych z najwyższym dodatnim ładunkiem
w tym czynniku wyodrębniły się tylko
jony Cl-. Im niższe wartości wymienionych zmiennych meteorologicznych,
tym wyższe stężenie Cl-. Ten czynnik
wyodrębnił związek wysokich stężeń
Cl- w opadach wytępujących jedynie
w zimie. Powszechnie uważa się, że
w zimie wyższe stężenie jonów jest
konsekwencją zwiększonej emisji
gazów w wyniku większego spalania
węgla i niesprzyjających warunków
meteorologicznych do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń. Na obszarze
badań jedynie stężenie Cl- potwierdza
ten związek. Prawdopodobnie jest
to efekt lokalnych, większych emisji
zanieczyszczeń w Bochni.
Czynnik trzeci (anemologiczny)
wyjaśnia kolejne 8,5% zmienności.
W jego skład wchodzi, z najwyższym dodatnim ładunkiem czynnikowym, prędkość
wiatru. W czynniku tym żadna z cech fizykochemicznych opadu nie ma wysokiego
ładunku czynnikowego, co oznacza, że czynnik ten nie uczestniczy w formowniu składu
chemicznego opadów.
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Czynnik czwarty (acidogenny)
objaśnia 6,2% zmienności. Najwyższy
ujemny ładunek związany był z odczynem wód opadowych i nie nawiązywał
do pozostałych zmiennych zarówno
meteorologicznych, jak i cech fizykochemicznych.
Podobne czynniki w takiej samej
kolejności, lecz z niższymi ładunkami
czynnikowymi zostały wyodrębnione
w analizie z 14-dniowych sum opadu
całkowitego.
Kolejność zidentyfikowanych
czynników jednoznacznie podkreśla
znaczenie sumy dobowej opadu w formowaniu składu chemicznego, która jest
Rycina 6.2. Wyodrębnione niezależne czynniki
ważniejsza niż uwarunkowania zwiąkształtujące skład chemiczny z sum dobowych
zane z sezonowością termiczną (pory
opadu całkowitego
roku). Rycina 6.3 przedstawia skład
Figure 6.2. Identified independent factors with
chemiczny opadu w nawiązaniu do
an impact on the chemistry of the total diurnal
jego wysokości i temperatury powietrza.
precipitation
Wraz ze wzrostem sumy opadu następuje spadek wartości SEC i stężenia jonów
w opadzie, z wyjątkiem pH (ryc. 6.3a). Opady występujące przy różnych temperaturach
powietrza miały przebieg wyraźnie nieregularny (ryc. 6.3b).
Przedstawione prawidłowości, wraz ze zidentyfikowanymi czynnikami formującymi skład chemiczny opadu, podkreślają możliwość napływu silnie zanieczyszczonych
opadów na obszar badań w każdej porze roku.

6.4. Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie związków
biogennych i pozostałych cech fizykochemicznych w opadach
atmosferycznych z sum dobowych opadu całkowitego
Ze względu na dużą koncentrację przemysłu na obszarze położonym na WNW
i SSE od Łazów, największego stężenia zanieczyszczeń należy się spodziewać w opadach napływających z tych właśnie kwadrantów horyzontu. W badaniach wykazano
wpływ sytuacji synoptycznej, pory doby, pory roku na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeń. Głównymi parametrami meteorologicznymi mającymi wpływ na zachowanie
zanieczyszczeń w środowisku atmosferycznym są: kierunek i prędkość wiatru, rodzaj
układu barycznego, wielkość opadów atmosferycznych oraz stan stratyfikacji atmosfery
(w tym inwersja temperatury). W skali mezosynoptycznej, najważniejszymi elementami cyrkulacji atmosfery, bezpośrednio decydującymi o pogodzie danego obszaru są:
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Rycina 6.3. Porównanie wpływu temperatury powietrza i sum opadu na odczyn (pH), przewodność
[µS·cm-1] i stężenie jonów [mg·dm-3] w odniesieniu do wyróżnionych klas
Figure 6.3. Comparison of an impact of: a) precipitation total, and b) air temperature, on pH,
conductivity [µS·cm-1] and ionic concentration in identified classes
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kierunek adwekcji mas powietrznych lub
brak wyraźnej adwekcji, a także rodzaj
układu barycznego (Miczyński, Zawora
1993, Morawska-Horawska 1971, 1977,
1978, 1979, Kasina i in. 1976, Niedźwiedź,
Ustrnul 1989, Niedźwiedź, Olecki 1994,
Ośródka i in. 1998, Tomaszewska, Walczewski 1992, Walczewski i in. 1998).
Na podstawie kalendarza sytuacji
synoptycznych T. Niedźwiedzia (mpis)
dla każdej doby, w której wystąpił opad
atmosferyczny, ustalono kierunek napływu mas powietrza. Ze względu na krótki
okres badań, niektóre typy sytuacji synoptycznych, w których wystapiły opady,
były sporadyczne. Dlatego zredukowano je
do czterech podstawowych kwadrantów
horyzontu (zob. ryc. 1.1). Dla tak połączonych kierunków adwekcji mas powietrza
wyliczono w opadach dobowych średnie
ważone stężenie jonów (wagą były dobowe
sumy opadu):
− dla 4 kierunków adwekcji mas powietrza
oraz dodatkowo łącznie dla kierunków
zmiennych (KaCaBcCc),
− dla cyklonalnego i antycyklonalnego
układu barycznego,
− dla 4 kierunków adwekcji mas powietrza
z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji
synoptycznych. Sytuacje antycyklonalne
o braku wyraźnej adwekcji w czasie doby
(KaCa) połączono w jedną grupę, podobnie
jak sytuacje cyklonalne o zróżnicowanych
kierunkach adwekcji (BcCc).
Rycina 6.4. Średni odczyn (pH) i stężenie
związków biogennych [mg·dm-3] w wodzie
z sum dobowych opadu (całkowitego) w zależności od kierunku adwekcji mas powietrza,
niezależnie od sytuacji synoptycznej
Figure 6.4. Average pH and biogenic concentration [mg·dm-3] in diurnal precipitation water
depending on air mass advection regardless
of synoptic situation
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6.4.1. Wpływ kierunku adwekcji mas powietrza
Największe zakwaszenie opadów było w masach powietrza napływających z kwadrantu WNW (pH 4,47), a najmniejsze − z kwadrantu ESE (pH 4,88).
Każdy ze związków biogennych miał najwyższe stężenie w opadach napływających
z różnych kwadrantów horyzontu (ryc. 6.4): NH4+ z SSW, NO2- z ESE i NO3- z WNW.
Tylko najwyższe stężenie PO43- nie nawiązywało do żadnego kwadrantu, lecz wystąpiło
w grupie opadów zmiennych (BcCcKaCa).
Najniższe stężenie wszystkich związków biogennych występowało w opadach
napływających z kierunku NNE.
Stężenie makroelementów, podobnie jak związków biogennych, było najniższe
w opadach napływających z różnych kwadrantów horyzontu (tab. 6.7). Najwyższe stężenie
SO42-, Cl- i Ca2+ występowało w opadach napływających z kwadrantu SSW, w przypadku
stężenia Na+ − z kwadrantu NNE, Mg2+ z − WNW oraz K+ z kierunków zmiennych.
Najniższe stężenie makroelementów było w opadach napływających z kwadrantu NNE
z wyjątkiem Na+ w przypadku którego najniższe stężenie było z kierunków zmiennych.
Analiza wartości odczynu, stężenia związków biogennych i makroelementów
w zależności od kwadrantu napływu mas powietrza, niezależnie od rodzaju sytuacji
barycznej wskazuje, że oczekiwana prawidłowość jest dobrze widoczna, choć różna
w przypadku poszczególnych jonów. Oczekiwano silniej zanieczyszczonych opadów
tylko w odniesieniu do dwóch kwadrantów horyzontu: WNW (Bochnia, GOP, Kraków)
i ESE (Zakłady Azotowe Tarnów).

6.4.2. Wpływ rodzaju układu barycznego
Opady występujące w układach antycyklonalnych były bardziej zakwaszone niż
w układach cyklonalnych. Stężenie związków biogennych (NH4+, NO2-, NO3-) było wyższe
w opadach występujących w układach antycyklonalnych niż w układach cyklonalnych.
Tylko stężenie PO43- było wyższe w opadach występujących w układach cyklonalnych.
W przypadku pH, NH4+, NO3- i PO43- różnice stężeń jonów, w odniesieniu do układu
cyklonego i antycyklonalnego, okazały się istotne5. Wpływ układu barycznego na stężenie
makroelementów był istotny w przypadku K+ (ryc. 6.5).

6.4.3. Wpływ antycyklonalnej i cyklonalnej sytuacji synoptycznej
Najsilniej zakwaszone opady występowały w antycyklonalnych sytuacjach synoptycznych (ryc. 6.6) z kierunku NaWa, a najbardziej rozkwaszone w sytuacjach cyklonalnych
z kierunku EaSEa.
Najwyższe stężenie związków biogennych (NH4+, NO2-) było w opadach występujących w antycyklonalnych sytuacjach synoptycznych z kierunku EaSEa, natomiast w przypadku NO3- w sytuacjach cyklonalnych z kierunku SaSWa. Ortofosforany
występowały w najwyższych stężeniach w sytuacji synoptycznej cyklonalnej (BcCc),
5

Test T dla grup niezależnych.

Table 6.7. Average macroelement concentration [mg·dm-3] in diurnal precipitation water depending on air mass advection and cyclonic/anticyclonic synoptic situation

Tabela 6.7. Średnie stężenie makroelementów [mg·dm-3] w wodzie z sum dobowych opadu w zależności od kierunku adwekcji mas powietrza
oraz w cyklonalnej i antycyklonalnej sytuacji synoptycznej
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Rycina 6.5. Średni odczyn (pH), stężenie związków biogennych i makroelementów [mg·dm-3]
w wodzie z sum dobowych opadu całkowitego
w antycyklonalnym i cyklonalnym układzie
barycznym
Figure 6.5. Average pH, concentration of biogenic compounds and macroelements [mg·dm-3]
ions in total diurnal precipitation water in the
anticyclonic and cyclonic pressure systems

a w odniesieniu do sytuacji kierunkowych z − WcNWc. Stężenie makroelementów
z reguły były najwyższe w opadach występujących w antycyklonalnej sytuacji synoptycznej (SaSWa), z wyjątkiem Cl- (ScSWc). Najniższe stężenie makroelementów w przypadku
jonów SO42-, Ca2+, Na+, K+ było z NaNEa oraz w przypadku jonów Cl-, HCO3-, Mg2+
z – NcNEc (tab. 6.7).
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Rycina 6.6. Średni odczyn (pH) i stężenie związków biogennych [mg·dm-3] w wodzie z sum
dobowych opadu całkowitego w antycyklonalnej i cyklonalnej sytuacji synoptycznej
Figure 6.6. Average pH and biogenic compounds concentration [mg·dm-3] in total diurnal precipitation water in the anticyclonic and cyclonic synoptic situations
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6.5. Depozycja jonów
6.5.1. Średnia roczna depozycja
Średnią roczną depozycję jonów obliczono na podstawie dwóch lat hydrologicznych 2003 i 2004. Do analizy wykorzystano opady zebrane z 14-dniowych sum opadu
całkowitego.
Średnia roczna depozycja jonów wyniosła 80,7 kg·ha-1·rok-1 z czego związki biogenne
stanowiły 41,2% (33,28 kg·ha-1·rok-1), wśród których najwięcej zostało zdeponowanych
NO3- (23,9 kg·ha-1·rok-1)6, prawie trzykrotnie mniej − NH4+ (8,6 kg·ha-1·rok-1)7 i w niewielkich ilościach (<1%) PO43- (0,57kg·ha-1·rok-1)8 i NO2- (0,21 kg·ha-1·rok-1)9. Wśród makroelementów, najwięcej zostało zdeponowanych SO42- (26,1 kg·ha-1·rok-1)10, kilkakrotnie mniej
– Cl- (6,2 kg·ha-1·rok-1), Ca2+ (5,5 kg·ha-1·rok-1) i HCO3- (4,1 kg·ha-1·rok-1), a jeszcze mniej
– Na+ (2,3 kg·ha-1·rok-1), K+ (1,7 kg·ha-1·rok-1) i Mg2+ (1,4 kg·ha-1·rok-1). Najmniej zostało
zdeponowane jonów H+ (0,11 kg·ha-1·rok-1). W Puszczy Boreckiej depozycja z opadów
w przypadku NO3- i NH4+ była dwukrotnie niższa, a w przypadku SO42- – ponad trzykrotnie niższa (GUS, 2004). W roku 2003 depozycja jonów SO42-, N(NO3- +NO- ) na Kasprowym
2
Wierchu i w Nowym Sączu była podobna jak w Łazach. Depozycja z opadów NH4+
i N(NO 3-+NO2- ) dla woj. małopolskiego wynosiła w 2003 r. około 77% depozycji stwierdzonej
w Łazach (WIOŚ 2003, mpis).
Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych w sektorze prywatnym
w województwie małopolskim w 2001/2002 r. wynosiło 67,8 kg·ha-1·rok-1, w tym:
azotowych 32,4 kg·ha-1·rok-1, a fosforowych (P) 17,3 kg·ha-1·rok-1. Procentowy udział
depozycji z opadów azotu N (NNO -3+ NNO -2+ NNH 4+= 12,134 kg·ha-1·rok-1) wynosił 37,4%
zużycia nawozu azotowego w woj. małopolskim, a w przypadku fosforu P PO3-4 =
= 0,19 kg·ha-1·rok-1 − 1,1% (Rocznik... 2003). Związki biogenne (N+P) dostarczane wraz
z opadem do zlewni stanowiły 24,8% ich zużycia z nawozów sztucznych (N+P).
W zlewni Dworskiego Potoku (intensywna gospodarka) zużycie azotu w 2003/2004 r.
wyniosło 100 kg·ha-1·rok-1, a fosforu 60 kg·ha-1·rok-1. Procentowy udział depozycji związków
biogennych z opadu wynosił: w przypadku azotu 12,1%, a fosforu 0,3%. Związki biogenne
(N+P) dostarczane wraz z opadem do zlewni stanowiły 7,7% ich zużycia z nawozów
sztucznych (N+P).
W odniesieniu do dorzecza Brynicy E. Erndt (1986) określiła roczne ładunki związków biogennych (azot całkowity i fosfor fosforanowy) wnoszonych z opadami na poziomie
24,1% N·ha-1·rok-1 i 1,5% P·ha-1·rok-1 ogólnej ilości tych pierwiastków wysiewanych rocznie
z nawozami mineralnymi.

6

NO3- (23,9 kg·ha-1·rok-1) = NNO3- (5,4 kg·ha-1·rok-1).

7

NH4+ (8,6 kg·ha-1·rok-1) = NNH+ (6,68 kg·ha-1·rok-1).

8

PO43- (0,57 kg·ha-1·rok-1) = PPO3- (0,19 kg·ha-1·rok-1).

9

NO 2- (0,21 kg·ha -1·rok -1) = NNO- (0,064 kg·ha-1·rok-1).

4

4

3

10

S O 4 2 - ( 2 6 , 1 k g · h a - 1 · r o k - 1 ) = S SO2- (8,7 kg·ha-1·rok-1).
4
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Według W. Milla i in. (1994) w ekosystemach leśnych na Pogórzu Karpackim krytyczny dopływ azotu z opadu wynosi 14-28 kg·ha-1·rok-1, a siarki − 16-32 kg·ha-1·rok-1.
Stwierdzona depozycja azotu z opadu w zlewni Starej Rzeki, w tym w zlewni cząstkowej Leśnego Górnego Potoku była poniżej dolnej krytycznej granicy dopływu azotu,
a w przypadku siarki obciążenie zlewni było zdecydowanie niższe, około połowy dolnej
granicy krytycznej dopływu. Wśród mineralnych form azotu w największej ilości w badanej
zlewni było zdeponowananego azotu w postaci amonowej (NNH+ ) – 55%, azotanowej
4
(NNO - ) – 44,5% i azotynowej (NNO2- ) – 0,5%. Podobne relacje pomiędzy formami azotu
3
były w Puszczy Boreckiej i na Kasprowym Wierchu (GUS 2004, WIOŚ 2003, mpis).
W opadach występujących w sytuacjach synoptycznych antycyklonalnych z kierunku
EaSEa −77% azotu, a NaNEa − 72% azotu występuje w postaci NH4+. Najwięcej azotu
(59%) w postaci NO3- występuje w opadach w sytuacji synoptycznej SaSWa.
Stwierdzona dominująca forma NH4+ w opadach z kierunku największych emisji
uwidacznia dodatkowe pozarolnicze źródło pochodzenia tej formy azotu. Prawodopodobnie są nim Zakłady Azotowe w Tarnowie.

6.5.2. Sezonowość depozycji
Depozycja poszczególnych jonów była wyraźnie zróżnicowana pomiędzy półroczami, porami roku i miesiącami.
W półroczu letnim zostało zdeponowane w zlewni więcej związków biogennych
i makroelementów niż w półroczu zimowym, z wyjątkiem Cl- i H+. Największa różnica
w depozycji jonów pomiędzy półroczami wystąpiła w przypadku jonów HCO3-, PO43i K+, a najmniejsza − w przypadku Na+ (ryc. 6.7).
W odniesieniu do pór roku w przypadku większości jonów najwyższa depozycja
była w lecie; w przypadku NO2- − na wiosnę i Cl- i H+ − w zimie. Najwyższa depozycja
poszczególnych jonów występowała w różnych miesiącach, jedynie w październiku,
listopadzie i styczniu żaden jon nie został zdeponowany w największych ilościach.

6.6. Udział opadu mokrego w opadzie całkowitym
W badaniach pobierano synchronicznie próby opadu całkowitego (sumy dobowe
i 14-dniowe), które reprezentują depozycję całkowitą (mokra + sucha) oraz − z opadu
mokrego, które reprezentują depozycję mokrą. Udział opadu mokreego [%] wyliczono
jako iloraz opadu mokrego i opadu całkowitego. Zestawienia parametrów statystycznych porównujących stężenie jonów w odniesieniu do obu rodzajów opadu znajduje się
w tabeli 6.8.
Udział opadu mokrego w depozycji związków biogennych, wyliczony na podstawie
prób pobranych z sum dobowych opadu wynosił w przypadku: NO3- − 97,4%, NO2- –
− 93,4%, NH4+ − 89,5% i PO43- − 56% depozycji całkowitej. W przypadku pozostałych
jonów jej udział zmieniał się od 61,3% − HCO3- do ponad 95,8% − H+.
W przypadku opadów pobieranych w rytmie 14-dniowym, udział opadu mokrego był niższy i wynosił dla związków biogennych: PO43- − 72,7%, NO2- − 71,0%,
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Rycina 6.7. Względna depozycja jonu wodorowego, związków biogennych i makroelementów
[%] w półroczach, porach roku i miesiącach
Figure 6.7. Relative deposition of the hydrogen ion, biogenic compounds and macroelements [%]
in semi-annual, seasonal and monthly breakdown
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Tabela 6.8. Skład chemiczny opadu mokrego i całkowitego oraz udział opadu mokrego w opadzie
całkowitym
Table 6.8. Chemical composition of wet only and total precipitation and share of wet only
in total precipitation

1

[µS∙cm-1].

NO3- – 69,0% i NH4+ − 61,6%, a w przypadku pozostałych jonów wahał się od 51,3%
− K+ do 106,7% − H+11.
Porównanie średnich stężeń12 jonów w wodach z opadu całkowitego ze stężeniami
w wodach z opadu mokrego uwidacznia decydującą rolę opadu mokrego w dostawie
związków biogennych do zlewni. W tabeli 6.8 umieszczono także przewodność (SEC),
Udział [%] depozycji jonów wodorowych obliczony z pH może być powyżej 100%, w przypadku, gdy
opad suchy poprzedzający opad mokry zwiększa zakwaszenie wody opadowej i tym samym wzrasta stężenia
jonów wodorowych w wodzie z opadu całkowitego.
12
Stężenie średnie ważone (wagą były: dobowe lub 14-dniowe sumy opadów).
11
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która może być interpretowana jako wskaźnik reprezentujący średni udział opadu mokrego w opadzie całkowitym.
Należy zwrócić także uwagę na niewielkie różnice w stężeniach średnich mineralnych form azotu pomiędzy próbami pobranymi z sum dobowych opadu mokrego,
w porównaniu do sum dobowych z opadu całkowitego. Jest to wynik stosowania trzech
niezależnych receptorów do poboru prób wody z opadu całkowitego i wybierania do
dalszych analiz tylko tej próby wody, która ma najmniejszą przewodność. Ta prosta
procedura w większości przypadków w próbach wód pobranych z opadu całkowitego
pozwala zidentyfikować zanieczyszczenie przypadkowe.
***
Stwierdzone w czasie badań średnie stężenie związków biogennych i makroelementów
oraz wartości pH w południowej Polsce i w pobliżu zakładów przemysłowych podkreślają
skalę zmian składu chemicznego opadu w porównaniu do lat 70. i 80. XX wieku.
Badania przeprowadzone przez J. Fiszera i in. (1983) wykazały w dobowych
opadach w pobliżu cementowni w Nowej Hucie relatywnie niskie stężenie NH4+ (maks.
5,82 mg·dm-3), NO2- (maks. 0,543 mg·dm-3), NO3- (maks. 3,14 mg·dm-3), PO43- (1,2 mg·dm-3),
a zakwaszenie pH było od 6,9 do 11,9. Wśród makroelementów stwierdzono bardzo wysokie
średnie miesięczne stężenie np. w strefie ochronnej HiL13 stężenie SO42- wynosiło od 99 do
159 mg·dm-3, maks. 445 mg·dm-3. W punkcie położonym najbliżej cementowni stwierdzono
wtedy silną alkalizację opadu; gdyż średnia miesięczna wartość pH wynosiła 10.
W okolicach Zakładów Azotowych w Tarnowie średnie stężenie związków biogennych było wielokrotnie wyższe: NH4+ (maks. 31,7 mg·dm-3), NO3- (maks. 92,9 mg·dm-3),
NO2 (maks. 2,14 mg·dm-3), PO43- (maks. 2,76 mg·dm-3), a zakwaszenie pH było od 5,2 do
7,5 (Fiszer i in. 1988a). W latach 70. i na początku 80. XX wieku opad siarki (SO42-),
która była przedmiotem wielu badań, osiągnął w Krakowie poziom ówcześnie typowy
dla silnie uprzemysłowionych obszarów Europy: około 18 mg·dm-3 (Kasina 1981).
Także w latach 80. stężenie SO42- w opadach było kilkakrotnie wyższe niż obecnie:
w Krakowie − 28,3 mg·dm-3, w Puszczy Niepołomickiej − 18,7 mg·dm-3, w Dobczycach − 15,9 mg·dm-3. W Krakowie stężenie NO3- (2,8 mg·dm-3) i NH4+ (1,8 mg·dm-3)
było zdecydowanie wyższe niż w Dobczycach (NO3- 1,3 mg·dm-3, NH4+ 1,1 mg·dm-3)
i w Puszczy Niepołomickiej (NO3- 1,9 mg·dm-3, NH4+ 1,2 mg·dm-3) (Turzański 1991).
W zlewni Ratanicy na Pogórzu Karpackim zanotowano w latach 1991-1995 średnie
stężenie w opadach: NO3- − 3,36 mg·dm-3, NH4+ − 2,72 mg·dm-3, PO43- − 0,31 mg·dm-3,
a SO42- − 7,07 mg·dm-3 (Szarek-Łukaszewska 1997, 2003). W tym czasie (1993-1997)
w Łazach, położonych na wschód od Ratanicy, stwierdzono niższe stężenie SO42- −
4,25 mg·dm-3 (Żelazny 2000a).
Ważnym wskaźnikiem podkreślającym antropogenizację opadów jest zakwaszenie wód
opadowych. W latach 80. i 90. XX wieku w obszarach o większym stopniu zapylenia
powietrza obserwowano najsłabiej zakwaszone opady np. w Krakowie (Turzański, Godzik
1996), na Górnym Śląsku (Leśniok 1996, Hławiczka i in. 1998), w pobliżu zakładów
azotowych w Puławach (Pondel, Terelak 1986) i w Tarnowie (Fiszer i in. 1988a,b) oraz
13

Huta im. Lenina obecnie T. Sendzimira.
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w pobliżu elektrowni w Turowie (Lisowski 1984). Słabo zakwaszone opady występowały także w obszarach oddalonych od znaczących emitorów w południowo-wschodniej
Polsce, na Roztoczu (Janiec 1997), na Pogórzu Karpackim w Szymbarku (Gil 1995,
Gil, Bochenek 1998) i w Pieninach (Jurkiewicz i in. 1996). W Łazach zakwaszenie
opadów było podobne do zakwaszenia w obszarze podmiejskim Krakowa, znajdującym się w zasięgu oddziaływania znaczących emitorów zanieczyszczeń (Czarnecka
i in. 1997), podobne było w Łysogórach na Świętym Krzyżu (Kowalkowski 1995).
W południowo-zachodniej Polsce było większe zakwaszenie opadów (Zimka, Stachurski
1996). Szczególnie wysokie zakwaszenie opadów zanotowano w 1996 r. w środkowej
Polsce, w Wielkopolskim PN (Walna, Siepak 1996). Niepokojąco wysokie zakwaszenie
wód opadowych zaobserwowano w Tatrach (Dolina Suchej Wody) − pH od 3,35 do 4,85
(Kot 1993). W 2003 r. na Kasprowych Wierchu odczyn wód opadowych był zdecydowanie mniej zakwaszony i wahał się od pH 4,87 do 6,52 (WIOŚ 2003, mpis).
Restrukturyzacja gospodarki od poczatku lat 90. XX wieku spowodowała znaczącą
redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie pyłów. To właśnie w tym czasie
na Górnym Śląsku M. Leśniok (1996, 1999a,b), M. Leśniok, J. Radmoski (1999) oraz
S. Hławiczka i in. (1998) zaobserwowali gwałtowny wzrost zakwaszenia wód opadowych.
W Katowicach-Załężu w 1977 r14. średnie roczne zakwaszenie (pH) wynosiło ok. 6,2;
w 1989 i 1990 r. − 5,6; w 1991 r. − 4,8, a w 1997 r. − 4,2. W tym samym czasie nie stwierdzono zmian w stężeniu NH4+, nie obserwowano także spadku NO3- pomimo wyraźnego
spadku SO42- (Hławiczka i in. 1988). W Sosnowcu podobny proces gwałtownego zakwaszania opadów rozpoczął się w 1986 r. (pH 5,9), a w 1995 r. wody miały już zakwaszenie 4,3. W Ojcowie odczyn opadów (pH) wynosił 3,7 (Leśniok 1996). W miarę
oddalania się od aglomeracji górnośląskiej i większych skupisk miejsko-przemysłowych
kwasowość opadów wzrastała (Leśniok 1996, Turzański, Godzik 1996). Na południe
od Krakowa wzrost zakwaszenia zanotowano już w latach 80., w Wiśniowej i Stróży:
w roku 1982 średni odczyn wód opadowych wynosił około pH 6,2-6,4 pH15, w roku
1983 obniżył się do około pH 4,5-4,6, po czym utrzymywał się na podobnym poziomie do
1987 r. W tym czasie w obu punktach średnie stężenie azotanów nieregularnie wzrastało
od 2,2 mg·dm-3 w roku 1982 do 4,9 mg·dm-3 w 1987 r. (Fiszer 1990) 16.
W latach 1995-2003 w Puszczy Boreckiej notowano systematyczny spadek NH4+
(od 0,98 do 0,55 mg·dm-3). W Jarczewie i w Łebie stężenie utrzymywało się na tym
samym poziomie, w Warszawie-Bielanach − nieznacznie wzrosło. Najwyższe średnie
stężenie było na Śnieżce w 1996 r. (1,46 mg·dm-3), a najniższe w Puszczy Boreckiej.
W przypadku NO3- najniższe stężenie było w Puszczy Boreckiej w (1,50 mg·dm-3),
a najwyższe na Śnieżce 4,12 mg·dm-3. W tym czasie obserwowano systematyczny spadek
stężenia SO42- (GUS 2000, 2004).
Cechy fizykochemiczne wód (pH, SEC) informują o antropogenizacji opadu, który jest
skutkiem zanieczyszczenia powietrza. Rycina 6.8 przedstawia zakwaszenie wód opadowych
(pH) i wartość przewodności w Łazach od listopada 1993 r. do października 2004 roku.
14

Wartości odczytane z wykresu Hławiczka i in. 1988.

15

Wartości odczytane z wykresu (Fiszer 1990).

16

Wartości odczytane z wykresu (Fiszer 1990).
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Rycina 6.8. Przebieg odczynu (pH) i przewodności [µS·cm-1] w Łazach w latach hydrologicznych
1994-2004 z sum dobowych opadu całkowitego: a) wartości średnie roczne, b) wartości
średnie miesięczne
Figure 6.8. pH and conductivity [µS·cm-1] of the total diurnal precipitation at Lazy during hydrological years 1994-2004: a) annual averages; b) monthly averages

Średnie zakwaszenie w tym czasie wynosiło pH 4,57, a przewodność − 22,3 µS·cm-1.
Regularne zmiany zakwaszenia i przewodności to zmiany sezonowe. Jest to efekt
rozcieńczania zanieczyszczeń”, w okresach z wyższymi sumami opadów przewodność
była niższa, a zakwaszenie było nieco wyższe. W przypadku pH zmiany w wieloleciu nie wykazały istotnego trendu natomiast przewodność istotnie się zmniejszała
(-0,73 µS·cm-1·rok-1)16. Jeśli uznamy, że przewodność wody opadowej dobrze wyraża
stopień zanieczyszczenia opadów, a skład chemiczny opadów wynika z zanieczyszczenia
powietrza, to można stwierdzić, że w Łazach w ostatnich 11 latach zmniejsza się stopień
zanieczyszczenia powietrza i wielkość depozycji jonów w zlewni Starej Rzeki. Także
w zakwaszeniu opadów całkowitych w Łazach można zanotować zmiany. Jeszcze
w latach 1993-1997 zakwaszenie opadów napływających z kierunku NW miało pH
powyżej 5,5 w co piątym przypadku, a z kierunku E 80% opadów miało pH powyżej 5,6
(Żelazny 2000a). Obecnie, w czasie przeprowadzonych badań tylko 16%18 wszystkich
opadów miało pH powyżej 5,6. To świadczy, że pomimo braku istotnego trendu zmian
pH nastąpiły zmiany jakościowe składu chemicznego opadu.

6.7. Godzinny przebieg zmian składu chemicznego
opadu mokrego
Jednym z celów cząstkowych badań było określenie godzinnej dynamiki zmian
stężeń mineralnych związków azotu (NH4+, NO2-, NO3-) i ortofosforanów (PO43-) w czasie trwania pojedynczego opadu. Stężenie związków biogennych analizowano łącznie
z pozostałymi cechami fizykochemicznymi opadu. Próby wody były pobierane z kolejnych
17

Sezonowy test Kendalla (p=0,0075).

18

Obliczone na podstawie sum dobowych z opadu całkowitego.
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Tabela 6.9. Liczba wykonanych analiz w odniesieniu do prób wody z sum godzinnych
opadu mokrego
Table 6.9. Number of analyses of hourly wet only precipitation samples

10 godzin (faz) opadu mokrego w czasie doby opadowej przy pomocy automatycznego
kolektora. Różne sposoby badania pojedynczego opadu oraz zasadę działania kolektora
opisano w rozdziale (zob. ryc. 2.1). W okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 października
2004 r. zebrano próbki wody opadowej z 255 opadów, w których przeanalizowano
983 godzinne sumy opadu, wykonano łącznie 6349 oznaczeń chemicznych (tab. 6.9).

6.7.1. Średni skład chemiczny
Średni skład chemiczny wody z sum godzinnych opadu mokrego przedstawiono
w tabeli 6.10.
Wartości średnie świadczą o znacznie obniżonej kwasowości19 i znacznie podwyższonej przewodności. Spośród kationów najwyższym stężeniem odznaczały się:
Ca2+, a następnie NH4+ > Na+ > K+ > Mg2+, a spośród anionów: SO42-, a następnie
NO3- > HCO3- >Cl- > PO43- i NO2-. Jony te miały podwyższone stężenie: NO2- i SO42-,
lekko podwyższone − NH4+ i NO3- i nieznaczne − Cl- i Na+. Największy udział w formowaniu składu chemicznego średniego opadu po przeliczeniu na jednostki równoważnikowe miały wśród kationów NH4+ i Ca2+, a wśród anionów SO42- i NO3-. Najwyższą
dynamikę stężeń miały: wśród związków biogennych PO43- (Cv=1,34), a spośród pozostałych jonów K+ (Cv=2,61).
19

Według klasyfikacji W. Jansena i in. (1988).

Table 6.10. Chemical composition of hourly wet only precipitation

Tabela 6.10. Skład chemiczny sum godzinnych opadu mokrego
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6.7.2. Średnie zmiany składu chemicznego
Zmiany wartości pH, SEC i stężenie związków biogennych oraz makroelementów,
w kolejnych godzinach opadu były bardzo silnie zróżnicowane. Średnio wody opadowe
w pierwszej godzinie były najmniej zakwaszone i posiadały najwyższą przewodność oraz
stężenie związków biogennych i makrolementów (ryc. 6.9) Wyjątek stanowiły jony Cl-. Wody
pochodzące z drugiej godziny opadu charakteryzowały się większym zakwaszeniem, mniejszą
przewodnością i niższym stężeniem jonów (wyjątek Cl-). Po kilku godzinach trwania opadu
średnie stężenie jonów wzrastało, po czym znowu w kolejnych godzinach trwania opadu
w przypadku większości jonów było zwykle niższe. Wyjątek stanowiły jony NH4+ i NO3-.

6.7.3. Średnie zmiany składu chemicznego w pojedynczym
opadzie mokrym trwającym, co najmniej dwie godziny
Średnie zmiany dynamiki składu chemicznego pojedynczego opadu w czasie doby
opadowej wyrażone amplitudą stężeń20 poszczególnych jonów były znaczące. Podstawowe
parametry statystyczne dotyczące średniej dynamiki zmian stężeń związków biogennych
i pozostałych cech fizykochemicznych w czasie doby opadowej przedstawia tabela 6.11.
Odczyn w opadzie zmieniał się średnio o 0,56 pH jednostek, a przewodność
o 43,39 µS·cm-1. Wśród związków biogennych największe średnie zmiany stężeń miały
NO3- i NH4+, a wśród pozostałych makroelementów: SO42- i Ca2+. Najbardziej dynamiczne zmiany wyrażone współczynnikiem zmienności (Cv) miały spośród wszystkich
analizowanych jonów stężenia K+ (Cv=2,28) i PO43- (Cv=1,53), a najmniej dynamiczne
– Na+ (Cv=0,90) i HCO3- (Cv=0,73).

6.7.4. Wpływ czasu trwania opadu na średnie zmiany
składu chemicznego
Poznanie wpływu czasu trwania opadu na dynamikę zmian składu chemicznego
opadu wymagało selektywnego dobierania opadów w zależności od czasu ich trwania.
W czasie selekcji przypadków opadu, w pierwszej kolejności uwzględniono opady, które
trwały, co najmniej dwie godziny (wykluczono jednogodzinne), następnie wybrano te
opady, które trwały, co najmniej trzy godziny (wykluczono jednogodzinne i dwugodzinne) itd.. Selekcję zakończono na opadzie dziesięciogodzinnym. W tabeli 6.9 zestawiono
liczbę przypadków uwzględnionych w obliczeniach np. odczyn został oznaczony w 255
pierwszych godzinach opadu. Przypadków które trwały, co najmniej dwie godziny było
181, zatem do obliczeń wykorzystano 181 opadów, itd., aż do dziesięciogodzinnych.
Średnia dynamika zmian średnich stężeń jonów w tak wyselekcjonowanych opadach
została określona na podstawie dwóch wskaźników: różnicy stężeń I-rzędu21 oraz ilorazu
20

Amplituda (zakres) została policzona w czasie doby opadowej, dla opadu mokrego trwającego, co najmniej
dwie godziny.

21

W dalszym fragmencie tekstu dotyczącego opadu mokrego określenie różnica stężeń I-rzędu zostaje zastąpione słowem różnica.
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Rycina 6.9. Wpływ długości trwania opadu mokrego na średnią przewodność [µS·cm-1]
i stężenie jonów [mg·dm-3] w poszczególnych fazach opadu w odniesieniu do wartości mediany
ze wszystkich prób
Figure 6.9. Impact of the duration of wet only precipitation on average conductivity [µS·cm-1]
and ionic concentration [mg·dm-3] at various stages of a precipitation event related to the median
of all samples

Table 6.11. Changes to the chemical composition of wet only precipitation during a 24-hour period

Tabela 6.11. Zmiany składu chemicznego opadu mokrego w czasie doby opadowej
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Rycina 6.10. Dynamika zmian godzinnych stężeń w opadzie mokrym w odniesieniu do długości
trwania opadu: a) różnice I-rzędu, b) iloraz stężeń
Figure 6.10. Change in hourly ionic concentrations in wet only precipitation related to the duration
of the precipitation event: a) 1st degree differences; b) concentration ratio
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stężeń wszystkich cech fizykochemicznych. Obliczenia wykonano w następujący sposób:
od średniego stężenia jonu z pierwszej godziny opadu odejmowano średnie stężenie jonu
z drugiej godziny, następnie, od stężenia jonu z drugiej godziny opadu odejmowano jego
stężenie z trzeciej godziny i tak dalej, aż do opadów, które trwały 10 godzin.
Bez względu na długość trwania opadu, z reguły, największa dynamika średnich
różnic stężeń występowała pomiędzy pierwszą a drugą godziną opadu w przypadku pH,
PO43-, SEC, Ca2+, K+ i SO42- (ryc. 6.10a).
W przypadku pozostałych jonów, w opadach trwających do 6 godzin obserwowano
analogiczną relację. Jedynie największe różnice stężeń HCO3- i Cl- były odmienne,
ponieważ występowały poza początkiem opadu22. W opadach trwających powyżej
6 godzin zdecydowanie większe spadki lub niekiedy wzrosty stężeń jonów były czasami poza początkiem opadu (np. NO2-, Mg2+, Na+). Należy podkreślić fakt pojawiania
się zwykle w 5. lub 6. godzinie opadu w przypadku wszystkich związków biogennych
i makroelementów, ujemnej różnicy stężeń jonów, która świadczy, że następuje odwrócenie relacji; zamiast spadku stężeń w czasie kolejnych godzin opadu pojawia się ich
dynamiczny wzrost (na ryc. 6.10a takie wartości w czasie trwania opadu zaznaczono
większą sygnaturą). Jest to sygnał, że do obszaru badań dotarły zanieczyszczone opady
z rejonów zurbanizowanych położonych wokół zlewni badawczej.
Analiza zmian ilorazu stężeń poszczególnych jonów w czasie trwania opadu (ryc. 6.10b)
pozwala zauważyć wyraźnie impulsowo-epizodyczny23 dopływ silnie zanieczyszczonych wód
opadowych, co ilustrują wahania wskaźnika ilorazu wokół wartości 1. Jest to szczególnie
widoczne w opadach trwających powyżej 5-6 godzin w przypadku NO3-, NO2- i PO43-.

6.7.5. Dynamika zmian składu chemicznego pojedynczego opadu
Przedstawione powyżej średnie zmiany wartości cech fizykochemicznych
w kolejnych godzinach opadu mokrego nie odzwierciedlają bardzo skomplikowanych
zależności między jonami w czasie trwania opadu. W poszczególnych przypadkach zmiany
stężeń związków biogennych i pozostałych cech fizykochemicznych miały różny przebieg
(ryc. 6.11) i można je generalnie zakwalifikować do dwóch typów:
– Typ prosty (oczekiwany) reprezentuje taki opad mokry, w którym występowanie
najwyższej wartości odczynu (najmniejszej kwasowości)24, przewodności oraz
stężeń jonów zanotowano w pierwszej godzinie opadu. Zwykle, na początku opadu
oczekujemy wyższych stężeń jonów, ponieważ zostają wymywane w większości

22

Ze względu na małą liczbę przypadków, w których oznaczono Cl- i HCO3- należy ostrożnie interpretować
otrzymane wyniki.

23

Nazwa wynika z charakteru zmian, które można zaobserwować analizując pojedyncze przypadki. Zwykle na początku obserwowany był gwałtowny spadek stężeń jonów, po czym następował wzrost stężeń
(impuls), który trwał różnie: od godziny do kilku, po czym znowu następowało obniżenie i kolejny wzrost
stężeń jonu.

24

W przypadku odczynu założenie, że na początku opad mokry będzie miał najwyższe pH, czyli będzie najmniej zakwaszony wynika z tego, że w atmosferze w obszarze badań w latach wcześniejszych dominowały
pyły o charakterze alkalizującym (Żelazny 2000a,b).
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Rycina 6.11. Przebieg zmian odczynu (pH), przewodności [µS·cm-1] i stężeń związków biogennych
[mg·dm-3] w jednogodzinnych opadach mokrych
Figure 6.11. Change of pH, conductivity [µS·cm-1] and biogenic compounds [mg·dm-3] in hourly
wet only precipitation
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„lokalne” zanieczyszczenia (pyły, gazy, aerozole) z warstwy powietrza w procesie
washout, co powoduje, iż ten typ wyraża oczekiwany przebieg zmian cech fizykochemicznych w czasie opadu.
– Typ złożony reprezentuje taki opad, w którym najwyższą wartość odczynu, przewodności oraz stężeń jonów stwierdzono poza pierwszą godziną opadu, w jednej z następnych
faz opadu (od drugiej do dziesiątej godziny). Można założyć, że ten przebieg wskazuje
na dopływ zanieczyszczeń z aglomeracji położonych wokół obszaru badań.
Wszystkie opady trwające, co najmniej dwie godziny, w których oznaczono stężenie
jonu co najmniej dwukrotnie w czasie doby opadowej przypisano do jednego z dwóch
typów. Następnie przeanalizowano procentowy udział danego typu.
Zmiany stężeń poszczególnych jonów w opadzie były najczęściej zgodne z typem
prostym. Ten typ przebiegu jest szczególnie charakterystyczny dla trzech związków
biogennych: NO2- (71% przypadków), PO43- (70%) i NH4+ (66%). Najrzadziej spośród
związków biogennych występuje w przypadku NO3- (54%). Wśród makroelementów
najczęściej przebieg zgodny z typem prostym miał K+ (67%). Pozostałe jony i cechy
fizykochemiczne miały coraz mniejszy udziału przebiegu zgodnego z typem prostym
(odpowiednio: Ca2+ – 64%, Mg2+ – 62%, SEC – 58%, SO42- – 57%, Na+ – 51%).
W przypadku: HCO3-, pH i Cl- udział typu prostego był mniejszy niż 50% (odpowiednio:
42,9%, 44,7%, 45,8%).
W latach 1993-1997 wykonano podobne badania (Ciszewski, Żelazny 1995b,
Żelazny 2000a,b). Wówczas odczyn wód opadowych miał najczęściej przebieg zgodny
z typem prostym (58,1%), podczas, gdy w czasie obecnych badań już tylko w 44,7%
przypadków. Spadek o kilkanaście procent udziału typu prostego, świadczy, że następuje
ważna zmiana kształtowania przebiegu składu chemicznego opadu mokrego. Pośrednio
można wnioskować o zmianie jakościowej zanieczyszczeń powietrza docierającego
do Łazów. W powietrzu zaczynają dominować zanieczyszczania o charakterze kwasotwórczym, dlatego najczęściej opad na początku jest najsilniej zakwaszony. Jest to
prawdopodobnie skutek redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych.
***
Podobne wyniki, czyli najwyższą przewodność i stężenie jonów na początku opadu,
uzyskali: K.P. Turzański (1991), D. Ciszewski, M. Żelazny (1995), W. Vautz i in. (1995),
H. Burch i in. (1997), J. Chmura, B. Godzik 1996, J. Chmura (1998). Zwykle podwyższona
przewodność i wyższe stężenie jonów w pierwszej części opadu tłumaczone jest efektem
washout ze względu na wypłukiwanie w początkowej fazie opadu lokalnych pyłów, gazów
i aerozoli. Badania geochemiczno-mineralogiczne pyłów wskazują na występowanie
w nich substancji alkalizujących (Garścia, Zając 1982, Garścia, Sadowska-Janusz 1986,
Jabłońska i in. 1997, Rockein i in. 1996, Kozak i in. 1998, Zaręba 1991, Jabłońska
1999), które neutralizują kwaśne opady. W kolejnych godzinach trwania opadu efektowi
washout przypisuje się zwykle mniejszą rolę, a coraz bardziej podkreśla się znaczenie
procesu rainout, który dostarcza zanieczyszczenia wielkoobszarowe. W badaniach nad
szybkością usuwania pyłu zawieszonego z powietrza A. Lisowski (1984) wykazał,
iż w pobliżu elektrowni w Turowie, w ciągu trzech pierwszych godzin opadu nastąpiło
usunięcie kilkudziesięciu procent pyłów z powietrza. W bliskiej odległości od Łazów
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znajdują się elektrownie (Kraków-Łęg, Skawina, Połaniec i Jaworzno) oraz cementownia
w Krakowie. W zależności od prędkości napływu mas powietrza i innych uwarunkowań
meteorologicznych do obszaru badań, impulsowo-epizodyczna dostawa zanieczyszczeń
uzyskuje prawdopodobnie swoją znaczącą dynamikę nie tylko w wyniku dominacji
procesu washout na początku opadu ale prawdopodobnie, ze względu na niewielką odległość od znaczących emitorów zanieczyszczeń, część pyłów ponadlokalnych, które nie
zostały usunięte przez opad mokry napływa do obszaru badań średnio w piątej, szóstej
godzinie opadu i w ten sposób wzmacnia efekt rainout.

6.8. Podsumowanie
W czasie badań składu chemicznego opadów atmosferycznych wykazano następujące prawidłowości:
Średni skład chemiczny wód opadowych w Łazach położonych na Pogórzu Karpackim pośrodku znaczących emitorów zanieczyszczeń jest w największym stopniu
formowany przez NH4+ i Ca2+ wśród kationów, a SO42- i NO3- wśród anionów. Pozostałe
związki biogenne miały niewielkie średnie stężenie i tylko nieznacznie modyfikowały
zasadniczy skład chemiczny wody opadowej. Największą dynamikę stężeń miał wśród
związków biogennych PO43-, a wśród wszystkich jonów K+.
Wody opadowe według klasyfikacji W. Jansena i in. (1988) miały średnie stężenie:
nieznaczne (Na+), lekko podwyższone (NH4+, Cl-) oraz podwyższone (NO2-, NO3-, SO42-).
Ze zmiennych meteorologicznych, jedynie wysokość sumy dobowej opadu była
istotnie, ujemnie skorelowana ze wszystkimi cechami fizykochemicznymi wód opadowych
(wyjątek pH). Należy podkreślić fakt wyłącznie dodatnich korelacji między związkami
biogennymi. Najsilniejszy związek pomiędzy jonami w wodach opadowych wystąpił
w przypadku NH4+ i SO42-.
Istotne korelacje, o różnym kierunku i sile związku, występujące między warunkami
meteorologicznymi a cechami fizykochemicznymi oraz między poszczególnymi cechami
fizykochemicznymi wód opadowych nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, którymi
z nich, osobno lub razem, determinują formowanie składu chemicznego opadów. Użycie
analizy czynnikowej pozwoliło wyodrębnić najważniejsze czynniki formujące skład
chemiczny opadu: chemiczno-opadowy i sezonowy.
Najważniejszy czynnik − opadowy, wyjaśnił 45,4% zmian składu chemicznego
i wyraża generalną prawidłowość: im mniejsza suma dobowa opadu tym wyższe stężenie
jonów Ca2+, SO42-, NH4+ i Mg2+. Pozostałe zmienne meteorologiczne nieznacznie oddziaływały na stężenie jonów. Wymieniona prawidłowość jest jednocześnie rdzeniem genetycznym formowania składu chemicznego opadu. Magnez miał w opadach niskie stężenie, ale
w kontekście wysokiego ujemnego ładunku czynnikowego, jest silniej genetycznie związany
z trzema wymienionymi jonami niż NO3-. Świadczy to, że NO3- pod względem genetycznym jest bardziej niezależny od Ca2+, SO42-, NH4+ i Mg2+ i ma inne źródło pochodzenia.
Prawdopodobnie jest to efekt zanieczyszczeń komunikacyjnych. Potwierdzają to największe
stężenia NO3- napływające do Łazów w opadach napływających kwadrantu SSE.
Czynnik drugi − sezonowy, objaśniający 19,9% zmienności, to temperatura powietrza, wyróżniająca się zdecydowanie najwyższym ujemnym ładunkiem czynnikowym.
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W czynniku tym generalnie jest wyrażona prawidłowość dotycząca sezonowości termicznej, która kształtuje zmiany składu chemicznego opadów. Spośród cech fizykochemicznych wód opadowych z najwyższym dodatnim ładunkiem czynnikowym
wyodrębniły się tylko jony Cl-. Prawidłowość tę można opisać w następujący sposób: im opady wystąpią w niższej temperaturze tym będzie wyższe stężenie Cl-.
Prawdopodobnie jest to efekt lokalnej podwyższonej emisji zanieczyszczeń w zimie
pochodzącej z pobliskiej Bochni. Powszechnie stwierdza się wyższe stężenie jonów
w zimie, co jest konsekwencją zwiększonej, emisji gazów i jednocześnie gorszych
warunków rozprzestrzenienia zanieczyszczeń. Ta kolejność zidentyfikowanych czynników
jednoznacznie wykazuje większe znaczenie w formowaniu składu chemicznego opadów
sumy dobowej opadu niż uwarunkowań związanych z szeroko pojętymi warunkami
meteorologicznymi.
Rodzaj układu barycznego w istotny sposób wpływa na wartość odczynu (pH) i stężenie związków biogennych w wodach opadowych (NH4+, NO3-, PO43-), a spośród pozostałych
cech fizykochemicznych istotna różnica wystąpiła jedynie w przypadku jonów K+.
Analiza odczynu, stężenia związków biogennych i makroelementów w opadach,
w odniesieniu do kierunku napływu mas powietrza wykazała, że oczekiwana prawidłowość polegająca na wyższych stężeniach związków biogennych w opadach napływających z kierunku najbliższych i największych emitorów jest dobrze widoczna, choć różna
w przypadku poszczególnych jonów. Każdy związek biogenny miał bowiem najwyższe
stężenie z różnego kwadrantu horyzontu (wyjątek PO43-). Oczekiwano silniej zanieczyszczonych opadów w odniesieniu do dwóch kwadrantów horyzontu: WNW (Bochnia,
GOP, Kraków) i ESE (Zakłady Azotowe Tarnów). Uwzględnienie sytuacji synoptycznej
cyklonalnej lub antycyklonalnej przy tych samych kierunkach napływu mas powietrza
uwidoczniło rolę znaczących emitorów zanieczyszczeń w formowaniu składu chemicznego opadów docierających do Łazów. Najwyższe stężenie NH4+, NO2- było w opadach
występujących w antycyklonalnych sytuacjach synoptycznych z kierunku Tarnowa, natomiast w przypadku NO3- z kierunku SaSWa, czyli bardziej na południe od oczekiwanego
kwadrantu horyzontu WaNWa (Bochnia, GOP, Kraków), w którym są największe emisje
zanieczyszczeń. Najwyższe stężenia PO43- występowały w sytuacji synoptycznej cyklonalnej (BcCc), a w przypadku sytuacji kierunkowych z WcNWc. Stężenie makroelementów,
z reguły były najwyższe w opadach występujących w antycyklonalnej sytuacji synoptycznej
z kierunku SaSWa, za wyjątkiem Cl- (ScSWc).
Pomimo znaczących emitorów zanieczyszczeń, z których zanieczyszczenia mogą
dotrzeć do obszaru badań w czasie 24 godzin przy założeniu prędkości około 1 m∙s-1
nie stwierdzono jednoznacznie oczekiwanego pogorszenia jakości wód opadowych przy
napływie z kierunku tych emitorów. Uwidacznia to stopień skomplikowania procesów
formowania składu chemicznego opadu atmosferycznego.
Średnia roczna depozycja jonów wyniosła około 81 kg·ha-1·rok-1, z czego związki
biogenne stanowiły ponad 41% całkowitej depozycji. Wśród związków biogennych
najwięcej zostało zdeponowane NO3-, prawie trzykrotnie mniej − NH4+ i w niewielkich
ilościach − PO43- i NO2-.
Depozycja roczna azotu mineralnego (NNH++NO -+NO -) wyniosła 12,134 kg·ha-1·rok-1,
2
3
4
a wśród mineralnych form azotu w największej ilości w badanej zlewni zostało zde-
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ponowanego azotu w postaci amonowej NNH+ (55%); azotanowej NNO- (44,5%) i azo4
3
tynowej NNO2- (0,5%). Te proporcje pomiędzy formami mineralnymi azotu potwierdzają
napływ do zlewni Starej Rzeki zanieczyszczeń z aglomeracji miejsko-przemysłowych.
Procentowy udział depozycji mineralnych form związków biogennych z opadów
całkowitych w odniesieniu do ich zużycia w nawozach w woj. małopolskim i intensywnie
użytkowanym gospodarstwie towarowym wynoszący około 24,8%-7,7%, a w przypadku
depozycji mineralnego azotu około 37,4%-12,1% i fosforu około 1,1%-0,3%, świadczy
o znaczącej roli opadów w dostawie związków biogennych, a szczególnie azotu do
zlewni Starej Rzeki. Stwierdzona depozycja azotu z opadu jest obecnie poniżej dolnej
krytycznej granicy dopływu azotu. W przypadku siarki obciążenie zlewni Starej Rzeki
jest zdecydowanie niższe, około połowy dolnej granicy krytycznej dopływu. Stwierdzona
wielkość depozycji NH4+ i NO3- jest dwukrotnie wyższa niż notowana na północy
Polski i jest podobna do depozycji notowanej w latach 90. XX wieku. W przypadku
makroelementów, a szczególnie siarki stwierdzona depozycja jest wielokrotnie niższa niż
w latach 80. i 90. XX wieku.
Przebieg depozycji w ciągu półroczy, pór roku i miesięcy był bardziej zróżnicowany,
niż przebieg stężeń i wynikał z rozkładu opadu w ciągu roku, które formują skład chemiczny
opadu. Opady występujące w układzie barycznym cyklonalnym, bez wyjątku przyniosły
największą depozycję jonów do zlewni.
Znaczący udział opadu mokrego w całkowitej depozycji potwierdza jego rolę
w dostawie związków biogennych i pozostałych jonów do zlewni. Mokra depozycja
wynosiła w przypadku związków biogennych pobranych z sum dobowych: NO3- − 97,4%,
NO2- − 93,4%, NH4+ − 89,5% i PO43- − 56,0% całkowitej depozycji w zlewni. Nieco
niższe wartości otrzymano w przypadku poboru wód w rytmie 14-dniowym. Wynika
to z depozycji suchej, która może zawierać, poza opadem całkowitym (pył, gaz i aerozole), także przypadkowe zanieczyszczenia. Użycie trzech receptorów do poboru wód
z sum dobowych całkowitych pozwala skutecznie w eliminować zanieczyszczenia próbek
o charakterze przypadkowym, co potwierdza niewiele niższe stężenie mineralnych form
azotu w próbach wody opadowej zebranej z opadu mokrego niż z opadu całkowitego.
Największy udział w formowaniu średnich, godzinnych faz składu chemicznego opadu wyrażonego w jednostakach równoważnikowych miały: wśród kationów
NH4+ i Ca2+, a wśród anionów SO42- i NO3-. W sumach cząstkowych opadu mokrego
największe zmiany stężeń wśród związków biogennych miały jony PO43-, a wśród
pozostałych jonów K+.
Zlewnia Starej Rzeki położona kilkadziesiąt kilometrów od znaczących emitorów,
pomimo ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ostatnich kilkunastu latach, znajduje
się nadal w zasięgu ich oddziaływania. Potwierdzeniem tego jest charakterystyczny
impulsowo-epizodyczny przebieg stężeń jonów występujący w czasie kolejnych godzin
trwania opadu mokrego. Analiza różnic stężeń I-rzędu i ilorazów stężeń wykazała, że
napływ silnie zanieczyszczonych opadów następuje do zlewni Starej Rzeki, średnio po
kilku (5-6) godzinach trwania opadu.
Dopływ zanieczyszczeń do obszaru badań odzwierciedla prosty (oczekiwany) lub
złożony przebieg stężeń. Podkreśla on skomplikowane współzależności cech fizykoche-
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micznych w czasie trwania pojedynczego opadu; w tym samym czasie część jonów ma
przebieg zgodny z typem prostym, a część − zgodny z typem złożonym.
Bez względu na czas trwania opadu, na początku opadu dobrze uwidacznia się
proces washout. Godzinny przebieg stężeń jonów PO43- i K+ mających największe spadki stężeń pomiędzy pierwszą a drugą godziną opadu mokrego oraz znaczną przewagę
występowania prostego typu przebiegu stężeń świadczy o ich lokalnym pochodzeniu.
Stężenie jonów NO3- i NO2- dobrze odzwierciedla napływ silnie zanieczyszczonych wód
opadowych o charakterze ponadlokalnym. W czasie opadów dłuższych, co najmniej
5-6 godzinnych, efekt washout prawdopodobnie wzmacnia efekt rainout. Wynika to
z niewielkiej odległości punktu pomiarowego od znaczących emitorów zanieczyszczeń.

7.

Cechy fizykochemiczne
wód powierzchniowych

Najwyższym stężeniem związków biogennych w zlewni Starej Rzeki odznaczały się
cieki, które były obciążane ściekami bytowymi: Stara Rzeka, Kubaleniec i Leśny Potok.
W Starej Rzece i Leśnym Potoku występowało bardzo wysokie stężenie jonu NH4+ i PO43-,
natomiast w Kubaleńcu – NO3-. Parametry te decydowały o zakwalifikowaniu tych cieków
do III i IV klasy jakości wód (tab. 7.1). Dworski Potok, który drenował zlewnię rolniczą
pozbawioną punktowych zanieczyszczeń
z gospodarstw wiejskich oraz Leśny Gór- Tabela 7.1. Klasy jakości wód powierzchniony Potok, którego zlewnia była w całości wych w zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach
zalesiona, charakteryzowały się niskimi cząstowych (Dz.U., nr 32, poz. 284)
stężeniami związków biogennych (tab. 7.2, Table 7.1. Streamwater quality classes of Stara
7.3, 7.4, 7.5, 7.6). Taka zależność stężenia Rzeka and of its tributaries (Dz.U., nr 32,
związków biogennych od użytkowania poz. 284)
i zagospodarowania terenu jest często prezentowana w literaturze (Taylor i in. 1971,
Omernik 1977, Muscutt, Whithers 1996,
Rinella, Janet 1998, Pekarova i in. 1999,
Ferrier i in. 2001 oraz Clark i in. 2004). Na
tle wód powierzchniowych Pogórza Wielickiego i Wiśnickiego, wody Starej Rzeki
charakteryzowały się wysokimi stężeniami
Objaśnienia: klasa I – bardzo dobra, klasa II – dobra,
związków biogennych, a w szczególności klasa III – zadowalająca, klasa IV – niezadowalająca,
jonu NH4+ i PO43- (ryc. 7.1).
klasa V – zła.
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Tabela 7.2. Charakterystyka statystyczna parametrów fizykochemicznych Starej Rzeki oraz liczba
pomiarów (n) wykonanych w latach hydrologicznych 2002-2004
Table 7.2. Statistical characteristics of the Stara Rzeka streamwater chemical composition and
number of samples (n) collected in 2002-2004 hydrological years
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Tabela 7.3. Charakterystyka statystyczna parametrów fizykochemicznych Kubaleńca oraz liczba
pomiarów (n) wykonanych w latach hydrologicznych 2002-2004
Table 7.3. Statistical characteristics of the Kubaleniec streamwater chemical composition and
number of samples (n) collected in 2002-2004 hydrological years
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Tabela 7.4. Charakterystyka statystyczna parametrów fizykochemicznych Leśnego Górnego Potoku
oraz liczba pomiarów (n) wykonanych w latach hydrologicznych 2003 i 2004
Table 7.4. Statistical characteristics of the Leśny Górny Potok streamwater chemical composition
and number of samples (n) collected in 2003 and 2004 hydrological years
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Tabela 7.5. Charakterystyka statystyczna parametrów fizykochemicznych Leśnego Potoku oraz
liczba pomiarów (n) wykonanych w latach hydrologicznych 2002-2004
Table 7.5. Statistical characteristics of the Leśny Potok streamwater chemical composition and
number of samples (n) collected in 2002-2004 hydrological years
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Tabela 7.6. Charakterystyka statystyczna parametrów fizykochemicznych Dworskiego Potoku oraz
liczba pomiarów (n) wykonanych w latach hydrologicznych 2002-2004
Table 7.6. Statistical characteristics of the Dworski Potok streamwater chemical composition and
number of samples (n) collected in 2002-2004 hydrological years

11. Lubieńka – ujście
12. Kasinka – ujście
13. Mszanka – pow. Mszany Dln.
14. Uszwica – Wola Przemykowska
15. Uszwica – Borzęcin

6. Skawinka – pon. Sułkowic

7. Stradomka

7. Polanka – Sobolów

9. Stradomka – Łapanów

10. Tarnawka – Boczów

1. Stara Rzeka – Krzeczów

2. Skawinka – pon. Skawiny

3. Skawinka – pow. Skawiny

4. Cedron – Radziszów

5. Głogoczówka – Radziszów

Objaśnienia:

20. Łososina – Piekiełko

19. Łososina – Jakubkowice

18. Aleksandrówka – ujście

17. Uszwica – Poręba Spytkowska

16. Niedźwiedź – ujście

Figure. 7.1. Concentration of NH4+ i PO43- ions in the Wielickie and Wisnickie Foothill streams during 2001-2004 (elaborated by author according to WIOŚ documents)

Rycina. 7.1. Stężenie jonu NH4+ i PO43- w ciekach Pogórza Wielickiego i Wiśnickiego w latach 2001-2004 (opracowanie własne na podstawie
materiałów WIOŚ)
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Przewodność i stężenie makroelementów w wodach powierzchniowych zlewni
Starej Rzeki związane były głównie z budową geologiczną zlewni cząstkowych. Leśny
Górny Potok, położony w całości na odpornych utworach fliszowych płaszczowiny
śląskiej, charakteryzował się najniższą przewodnością i stężeniem makroelementów.
Najwyższą zaś przewodnością i stężeniem makroelementów odznaczały się cieki związane z utworami mioceńskimi: Kubaleniec i Dworski Potok (tab. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6).
W ciekach tych, relatywnie duży udział miały jony Na+ i Cl-.

7.1 Wieloletnie i sezonowe zmiany składu chemicznego
7.1.1. Zmiany wieloletnie
W latach hydrologicznych 2002-2004 stwierdzono istotny statystycznie1 wzrost
stężenia PO43- w Kubaleńcu (0,053 mg∙dm-3∙rok-1), Leśnym Potoku (0,045 mg∙dm-3∙rok-1)
i w Starej Rzece (0,07 mg∙dm-3∙rok-1), jonu NH4+ w Starej Rzece (0,099 mg∙dm-3∙rok-1)
i Leśnym Potoku (0,082 mg∙dm-3∙rok-1) oraz NO3- w Kubaleńcu (5,05 mg∙dm-3∙rok-1).
W zlewni Dworskiego Potoku stwierdzono istotny spadek stężenia NO2- (tab. 7.7).
W pozostałych przypadkach nie stwierdzono istotnych zmian (tab. 7.7, 7.9).
W latach hydrologicznych 1998-2004 we wszystkich ciekach istotnie wzrastała
przewodność – przeciętnie od kilkunastu µS∙cm-1∙rok-1 w Starej Rzece i Leśnym Potoku
do ponad 20 µS∙cm-1∙rok-1 w Dworskim Potoku i Kubaleńcu (tab. 7.8). W Leśnym Górnym Potoku, w latach hydrologicznych 2003-2004, również stwierdzono istotny wzrost
przewodności (tab. 7.9).
Wśród makroelementów istotny wzrost stężenia, w latach hydrologicznych 2002-2004, zanotowano w przypadku Na+ – we wszystkich ciekach z wyjątkiem Kubaleńca,
K+ – w Starej Rzece, Leśnym Potoku i Kubaleńcu, SO42- – we wszystkich ciekach
z wyjątkiem Leśnego Górnego Potoku oraz Cl- – w Starej Rzece i Dworskim Potoku.
Stężenie HCO3- wzrastało w Leśnym Górnym Potoku, natomiast malało w Dworskim Potoku
(tab. 7.7, 7.9).

7.1.2. Zmiany w ciągu roku
Skład chemiczny wód Starej Rzeki, Kubaleńca, Leśnego Potoku i Leśnego Górnego
Potoku podlegał wyraźnym i ukierunkowanym zmianom w ciągu roku. W Dworskim
Potoku zmiany te były mniej regularne, szczególnie w przypadku związków biogennych
(ryc.7.2). Wśród związków biogennych najbardziej ukierunkowanymi sezonowymi
zmianami stężenia odznaczały się jony PO43-. Charakteryzowały się one podobnym przebiegiem we wszystkich ciekach: zimą i wiosną występowało niższe stężenie, natomiast
latem i jesienią – wyższe. Warto zauważyć, że K. Grodzińska i R. Laskowski (1996)
nie zaobserwowali żadnych ukierunkowanych zmian stężenia PO43- w wodach pobliskiej
Ratanicy (zlewnia zalesiona na Pogórzu Wielickim), natomiast P. Pekarova i in. (1999)
1

Trend zmian składu chemicznego wód określono stosując sezonowy test Kendall’a (zob. rozdz. 2.3).

Rycina 7.2. Zmiana przewodności [µS∙cm-1], odczynu (pH), stężenia związków biogennych, żelaza ogólnego i makroelementów [mg∙dm-3] oraz twardości ogólnej i węglanowej [mval∙dm-3] w ciekach w ciągu roku (miesięczne wartości miar pozycyjnych uzyskane z lat hydrologicznych 2003 i 2004)
Figure 7.2. Monthly changes of conductivity [µS∙cm-1], pH, nutrients, total iron and macroelements concentration [mg∙dm-3] and total and carbonate hardness [mval∙dm-3] for 2003-2004 hydrological years
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Tabela 7.7. Zmiana stężenia związków biogennych i makroelementów w Starej Rzece, Kubaleńcu, Leśnym
Potoku i Dworskim Potoku w latach hydrologicznych 2002-2004 wedug sezonowego testu Kendall’a
Table 7.7. Trend analysis of nutrients and main ions concentration in the Stara Rzeka, Kubaleniec,
Leśny Potok and Dworski Potok streamwater according to Seasonal Kendall’s test in 2002-2004
hydrological years

Objaśnienia: S – nachylenie linii trendu [mg∙dm-3∙rok-1] (pogrubioną czcionką zaznaczono zmiany istotne na
poziomie p≤0,05).

Tabela 7.8. Zmiana natężenia przepływu, przewodności elektrycznej i odczynu wody w Starej
Rzece, Kubaleńcu, Leśnym Potoku i Dworskim Potoku w latach hydrologicznych 1998-2004,
według sezonowego testu Kendall’a
Table 7.8. Trend analysis of discharge, electrical conductivity and pH in the Stara Rzeka, Kubaleniec, Leśny Potok and Dworski Potok streamwater according to Seasonal Kendall’s test in
1998-2004 hydrological years

Objaśnienia: S – nachylenie linii trendu [mg∙dm-3∙rok-1] (pogrubioną czcionką zaznaczono zmiany istotne na
poziomie p≤0,05).
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w kilku małych zalesionych zlewniach karpackich na Słowacji stwierdzili wyraźny wzrost
stężenia PO43- w ciekach latem i jesienią. Przebieg stężenia NO3- w prawie wszystkich ciekach
zlewni Starej Rzeki był także podobny, gdzie
Table 7.9. Trend analysis of discharge, connajwyższe stężenie występowało na wiosnę,
ductivity, pH and main ions in the Leśny
a najniższe – latem i jesienią. Wyjątkiem był
Górny Potok streamwater according to
Kubaleniec, w którym najwyższe stężenie NO3seasonal Kendall’s test in 2003 and 2004
występowało latem, a najniższe – wiosną. Stężehydrological years
nie NO2- miało podobny przebieg w Kubaleńcu,
Starej Rzece i Leśnym Potoku, gdzie najwyższe
stężenie występowało późną wiosną i latem oraz
w Leśnym Górnym Potoku i Dworskim Potoku
– najwyższe stężenie występowało wczesną
wiosną. Najmniej wyraźne sezonowe zmiany
stężenia występowały w przypadku jonu NH4+,
chociaż zmiany te we wszystkich ciekach miały
podobny przebieg, o czym świadczą wysokie
dodatnie współczynniki korelacji (tab. 7.10).
Na słabo zaznaczające się sezonowe zmiany
stężenia NH4+ zwrócili uwagę także inni autorzy (Petry i in. 2002, Clark i in. 2004).
Zmiany stężenia związków biogennych
w ciągu roku, a szczególnie PO43- (we wszystkich ciekach) i NO3- (w Kubaleńcu), wskazują
na niewielkie znaczenie sezonu wegetacyjnego
w kształtowaniu tych zmian. Jest to zjawisko
nietypowe i rzadko opisywane w literaturze.
Najczęściej obserwuje się spadek stężenia
związków biogennych (szczególnie NO3-) latem
– na skutek intensywnego poboru przez rośliny,
a wzrost – zimą (Betton i in. 1991, Lepisto
1995, Arheimer i in. 1996, Bhangu, Whitfield
1997, Miller, Hirst 1998, Holloway, Dahlgren
2001, Clark i in. 2004).
Zaobserwowano wyraźną zmienność
Objaśnienia: S – nachylenie linii trendu:
Q [dm3∙s-1∙rok-1], SEC [µS∙cm-1∙rok-1], odczyn
sezonową
odczynu i przewodności.We wszyst[pH∙rok -1] (pogrubioną czcionką zaznaczono
kich ciekach najwyższe wartości osiągała
zmiany istotne na poziomie p≤0,05).
przewodność w miesiącach późnoletnich,
jesiennych i wczesnozimowych, a najniższe
w miesiącach późnozimowych i wiosennych (w czasie roztopów). Sezonowe zmiany
stężenia Ca2+, Mg2+, Na+ i HCO3- w prawie wszystkich ciekach nawiązywały do zmian
przewodności. Odmiennie zachowywały się jony K+ i SO42-, a w niektórych ciekach
także HCO3- i Cl- (ryc. 7.2).
Tabela 7.9. Zmiana przewodności, odczynu,
stężenia związków biogennych i makroelementów w Leśnym Górnym Potoku
w latach hydrologicznych 2003 i 2004,
według sezonowego testu Kendall’a
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Tabela 7.10. Współczynniki korelacji stężeń jonu NH4+ w potokach w latach hydrologicznych
2003 i 2004 (wartości normalizowane i standaryzowane, braki usuwano przypadkami). Wszystkie
współczynniki były istotne na poziomie p≤0,05
Table 7.10. Correlation coefficients of ammonium concentration between streams in 2003 and
2004 hydrological years (data normalized and standarized, missing data removed by case).
All coefficients were significant at p≤0,05

7.1.3. Czynniki kształtujące zmiany składu chemicznego
W celu wyodrębnienia niezależnych czynników kształtujących zmiany składu
chemicznego wód potoków pogórskich, posłużono się analizą czynnikową2. Interpretacji
poddano te czynniki, których wartość wyjaśniająca była większa od 1.
Pierwszym, głównym czynnikiem wyróżnionym we wszystkich ciekach, był czynnik
związany z natężeniem przepływu. Czynnik ten wyjaśniał 53% zmienności w Kubaleńcu,
48% – w Leśnym Górnym Potoku, 39% – w Dworskim Potoku i 36% – w Starej Rzece.
Czynnik ten był bardzo mocno powiązany z makroelementami geogenicznymi, charakterystycznymi dla każdej zlewni, np. Na+ i Cl- dla zlewni Kubaleńca i Dworskiego
Potoku, oraz z przewodnością. Wyrażał on podstawową zależność: im wyższe natężenie
przepływu tym niższe stężenie makroelementów oraz przewodność (ryc. 7.3).
Natężenie przepływu wpływało także na stężenie związków biogennych, jednak nie
we wszystkich ciekach relacje te były takie same. Przykładowo, wzrost przepływu w Starej Rzece, Leśnym Górnym Potoku i Dworskim Potoku powodował wzrost stężenia NO2i NO3-, natomiast w Kubaleńcu – wyraźny spadek stężenia tych jonów. Zmiany natężenia
przepływu powodowały także różnokierunkowe zmiany stężenia PO43- w dwóch rolniczych zlewniach: Kubaleńca i Dworskiego Potoku. W Kubaleńcu wzrost przepływu powodował spadek stężenia PO43-, natomiast w Dworskim Potoku – jego wzrost (ryc. 7.3).
Różne relacje stężenia związków biogennych do natężenia przepływu w badanych ciekach informują o tym, że główne źródła dostawy tych związków do koryta
są odmienne w zlewniach różnie użytkowanych i zagospodarowanych. W zlewniach,
w których poszczególne związki biogenne pochodziły głównie ze źródeł obszarowych,
wraz ze wzrostem przepływu w ciekach wzrastały ich stężenia (np. NO2- i NO3- w Starej
Rzece, Dworskim Potoku i Leśnym Górnym Potoku). W zlewniach, w których związki
te pochodziły głównie ze źródeł punktowych, przy wzrastających natężeniach przepływu
2

W analizie czynnikowej nie uwzględniono Leśnego Potoku ze względu na brak danych odnośnie natężenia
przepływu.
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Rycina 7.3. Czynniki dominujące w kształtowaniu składu chemicznego cieków (opracowanie na
podstawie analizy czynnikowej – metoda składowych głównych bez rotacji, wartości normalizowane i standaryzowane)
Figure 7.3. The main factors affecting streamwater quality changes (factor analysis – principal
component analysis without rotation, normalized and standarized data)

obserwowano – na skutek rozcieńczania – coraz niższe stężenia jonów (np. NO2-, NO3i PO43- w Kubaleńcu).
Drugim czynnikiem kierującym zmianami składu chemicznego wód w prawie
wszystkich ciekach, był czynnik sezonowy, wyrażony zmianą temperatury powietrza
i wody w ciągu roku (ryc. 7.3). Wyjątkiem był Dworski Potok w którym czynnik sezonowy pojawił się na trzeciej pozycji. Czynnik sezonowy wyjaśniał 24% zmienności w Starej
Rzece, 19% w Leśnym Górnym Potoku, 16% w Kubaleńcu i 13% w Dworskim Potoku.
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Czynnik ten kierował głównie zmianami PO43- – w Starej Rzece, Dworskim Potoku
i Leśnym Górnym Potoku, pH – w Kubaleńcu i Starej Rzece, K+ – w Starej Rzece
i Leśnym Górnym Potoku, NH4+ – w Kubaleńcu i Leśnym Górnym Potoku, a także SO42i Cl- – najwyraźniej w Leśnym Górnym Potoku. Zazwyczaj, im wyższa była temperatura
powietrza i wody, tym wyższe było stężenie PO43- i pH, a niższe – NH4+. Zmiany stężenia
K+ wraz ze zmianą natężenia przepływu były różnokierunkowe.
Kolejnym czynnikiem kierującym zmianami składu chemicznego wód rzecznych
był czynnik związany z krążeniem wód w zlewni. Wpływ tego czynnika był bardzo
wyraźny w Dworskim Potoku, gdzie wyjaśniał aż 21% zmienności (znajdował się na
drugiej pozycji wśród wyróżnionych czynników). W Starej Rzece czynnik ten wyjaśniał
15% zmienności, w Kubaleńcu – 11%, a w Leśnym Górnym Potoku – 10%. Czynnik
ten kształtował stężenie związków biogennych (PO43-, NH4+, NO2-) i K+, w odwrotnej
relacji do stężenie HCO3- i niekiedy pH. Pierwsza grupa jonów związana była, przede
wszystkim, z płytkim krążeniem wody w zlewni (powierzchniowym i śródpokrywowym),
natomiast druga – z nieco głębszym krążeniem gruntowym.
Czynnik czwarty wyjaśniał 8% zmienności w Dworskim Potoku, 7% – w Starej
Rzece oraz po 6% w Leśnym Górnym Potoku i Kubaleńcu. Wśród jonów o wysokim
ładunku czynnikowym dominowały formy azotu mineralnego, przede wszystkim – NH4+
i NO2-. Czynnik ten prawdopodobnie był związany z procesami nitryfikacyjnymi zachodzącymi w wodzie.

7.1.4. Źródła i drogi dostawy związków biogennych do koryta
Analiza czynnikowa wskazała na najważniejsze relacje pomiędzy natężeniem
przepływu a stężeniem związków biogennych. Na podstawie tych relacji, w każdej
zlewni wyróżniono główne źródła dostawy związków biogennych. W Kubaleńcu,
w przypadku NO2-, NO3- i PO43-, dominowały źródła punktowe, natomiast w pozostałych ciekach, w przypadku NO2- i NO3- – obszarowe. Nie były to jednak jedyne źródła
związków biogennych w tych zlewniach, w każdej z nich, a szczególnie w zlewniach
poddanych mocnej antropopresji, źródła dostawy związków biogennych były zróżnicowane – zarówno punktowe, jak i obszarowe. Udział poszczególnych źródeł, a także dróg
(odpływ gruntowy, śródpokrywowy, spływ powierzchniowy) dostawy związków biogennych do koryta zmieniał się w zależności od warunków hydrologicznych panujących
w zlewni, a wyrażających się najpełniej w ilości odprowadzanej wody. Zjawisko to
było bardzo dobrze widoczne w przypadku PO43-, szczególnie w zlewni Kubaleńca:
wraz ze wzrostem przepływu w cieku stężenie PO43- wyraźnie malało, aż do osiągnięcia
pewnej wartości progowej przepływu3 (ryc. 7.4). Po przekroczeniu tej wartości, wraz
ze wzrostem przepływu następował bardzo wyraźny wzrost stężenia PO43-. Stwierdzony
w początkowej fazie spadek stężenia PO43- wraz ze wzrostem przepływu był konsekwencją rozcieńczania mocno zanieczyszczonych wód Kubaleńca wodami opadowymi, które
3

Do analizy zależności pomiędzy stężeniem związków biogennych a natężeniem przepływu posłużono się
wszystkimi pomiarami wykonanymi w latach 2001-2004, ze względu na niewielką reprezentację najniższych
i najwyższych natężeń przepływu w czasie co 2-tygodniowych pomiarów.

Rycina 7.4. Zależność stężenia związków biogennych [mg∙dm-3] od natężenia przepływu w ciekach, ○ – na podstawie pomiarów wykonanych
z co 2-tygodniowych poborów próbek wód, ● – na podstawie wszystkich pomiarów (2001-2004)
Figure 7.4. Concentration of nutrients [mg∙dm-3] vs. discharge, ○ – biweekly samples, ● – all samples (2001-2004)
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docierały do koryta bezpośrednio lub drogą spływu śródpokrywowego. Przy wyższych
natężeniach przepływu pojawiał się spływ powierzchniowy, który dostarczał do koryta
dodatkową pulę fosforu. W Dworskim Potoku i Leśnym Górnym Potoku spadek stężenia
PO43- w pierwszej fazie wzrostu przepływu był słabo widoczny, czego przyczyną był brak
punktowych źródeł zanieczyszczeń, natomiast wyraźnie zaznaczał się wzrost stężenia
PO43- w drugiej fazie wzrostu (obszarowe źródła PO43-). Podobny związek pomiędzy
stężeniem fosforu a przepływem zaobserwowali R. Hirsch i in. (1991) w rzece Klamath
w Kalifornii oraz H.B. Pionke i in. (1999) w małej rolniczej zlewni w Pensylwanii.
Związek stężenia PO43- z natężeniem przepływu w Starej Rzece był bardzo złożony, co
wynikało ze złożonej struktury użytkowania i zagospodarowania zlewni.
Warto zwrócić uwagę na związek pomiędzy stężeniem NO2- i NO3-, a natężeniem
przepływu w Kubaleńcu. W początkowej fazie wzrostu przepływu stężenie tych jonów
– pochodzących głównie z punktowych źródeł – wyraźnie malało na skutek rozcieńczania
(ryc. 7.4). Wzrost stężenia NO2- i NO3- w drugiej fazie wzrostu przepływu był związany
z transportem tych jonów z obszaru zlewni wraz z wodami spływu śródpokrywowego
(źródło obszarowe). W zlewni Kubaleńca znaczenie punktowych źródeł dostawy azotu
do koryta było zdecydowanie większe niż znaczenie źródeł obszarowych. Zupełnie
odmienne wnioski można wyciągnąć analizując związek pomiędzy stężeniem NO2i NO3-, a przepływem w pozostałych ciekach: Starej Rzece, Leśnym Górnym Potoku
i Dworskim Potoku. Źródła obszarowe w tych zlewniach pełnią wiodącą rolę w dostawie
NO2- i NO3- do koryta.
Nie stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy stężeniem NH4+ a przepływem
w ciekach. Prawdopodobnie jest to spowodowane bardzo małą stabilnością NH4+
w środowisku wodnym oraz wieloma różnymi czynnikami kierującymi dostawą NH4+
do koryta (Clark i in. 2004).

7.1.5. Naturalne i antropogeniczne zmiany składu chemicznego
Najważniejszym czynnikiem kształtującym zmiany składu chemicznego wód cieków pogórskich zarówno w skali roku, jak i wielolecia, okazał się czynnik naturalny,
jakim było natężenie przepływu. Podobne wyniki odnośnie przyczyn sezonowej zmienności składu chemicznego wód rzecznych uzyskali w rzekach kanadyjskich M.C. Feller,
J.P. Kimmins (1979), E.M. Cameron (1996) oraz I. Bhangu, P.H. Whitfield (1997),
w rzekach brytyjskich – A.M.C. Edwards (1973) oraz A.D. Muscutt, J.A. Withers (1996),
w USA – F.A. Rinella, M.L. Janet (1998), w Hiszpanii – J. Pinol i in. (1992). Wiodąca
rolę zmian przepływu w wieloleciu w kształtowaniu składu chemicznego wód rzecznych
udokumentowali A.D. Muscutt, J.A. Withers (1996) oraz J. Vuorenmaa i in. (2002).
Nasuwa się zatem pytanie: czy zmiany składu chemicznego wód cieków pogórskich
w ostatnich kilku latach były związane tylko ze spadkiem przepływu w tym czasie?
Po wyeliminowaniu wpływu natężenia przepływu na skład chemiczny wód (zob.
rozdz. 2.3) stwierdzono istotny, rosnący trend stężenia jonu NH 4+ w Starej Rzece
(0,1 mg∙dm-3∙rok-1) oraz malejący trend NO2- w Dworskim Potoku (0,0036 mg∙dm-3∙rok-1)
(tab. 7.11, 7.12). W przypadku przewodności, jej wartość istotnie wzrastała jedynie w Starej
Rzece (6,9 µS∙cm-1∙rok-1). Wśród makroelementów, we wszystkich ciekach z wyjątkiem
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Leśnego Górnego Potoku wzrastało stężenie Na+ oraz SO42-, a w Starej Rzece i Dworskim
Potoku – również stężenie Cl-. Równocześnie malało stężenie Ca2+ w Starej Rzece oraz
HCO3- w Starej Rzece i Dworskim Potoku. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono
istotnych zmian, można założyć że zmiana stężenia tych jonów była związana głównie ze
zmianą natężenia przepływu (tab. 7.11, 7.12, por. z tab. 7.7, 7.8, 7.9).
Główną przyczyną wzrostu stężenia jonu NH4+ w Starej Rzece był wzrost dostawy
ścieków bytowych do rzeki (fot. 7.1), na skutek podłączenia sieci wodociągowej wzrosło
zużycie wody w gospodarstwach wiejskich, nie wzrosła natomiast ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Bochni, głównie z powodu braku kanalizacji (Pietrzak
2005, zob. rozdz. 5).
Od końca lat 80. XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się stopniowy spadek stężenia NH4+, w wyniku coraz skuteczniejszej gospodarki wodno-ściekowej
(Lehmann, Rode 2001, Sullivan 2000). W krajach byłego bloku socjalistycznego proces
ten przebiega z opóźnieniem (van Dijk i in. 1994), ale od lat 90. jest również wyraźny,
Tabela 7.11. Zmiana stężenia związków biogennych i makroelementów w Starej Rzece, Kubaleńcu
i Dworskim Potoku w latach hydrologicznych 2002-2004 po wyeliminowaniu wpływu natężenia
przepływu, według sezonowego testu Kendall’a
Table 7.11. Flow-adjusted trend analysis of nutrients and main ions concentration in the Stara
Rzeka, Kubaleniec and Dworski Potok streamwater according to seasonal Kendall’s test in 2002-2004 hydrological years

Objaśnienia: S – nachylenie linii trendu [mg∙dm-3∙rok-1] (pogrubioną czcionką zaznaczono zmiany istotne na
poziomie p≤0,05).
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Tabela 7.12. Zmiana stężenia związków biogennych i makroelementów w Leśnym Górnym
Potoku w latach hydrologicznych 2003 i 2004
po wyeliminowaniu wpływu natężenia przepływu, według sezonowego testu Kendall’a
Table 7.12. Flow-adjusted trend analysis of nutrients and main ions concentration in the Leśny
Górny Potok streamwater according to seasonal
Kendall’s test in 2003-2004 hydrological years

Rycina 7.5. Dostawa nawozów mineralnych
(NPK) do zlewni Dworskiego Potoku w latach
2001-2004
Figure 7.5. Annual supply of mineral fertilizers (NPK) to the Dworski Potok catchment
in 2001-2004
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ.

szczególnie w przypadku dużych rzek
(Dojlido i in. 2004, Petrova i in. 1999).
Przykład zlewni Starej Rzeki pokazuje, że
małe zlewnie wiejskie Pogórza Karpackiego wciąż borykają się z tym problemem.
W zlewni Dworskiego Potoku, pomimo wzrostu aplikacji nawozów w latach
2001-2004 (ryc. 7.5), zauważono istotny
spadek stężenia NO2- w cieku oraz brak Objaśnienia:
-3
-1
istotnych zmian stężenia pozostałych S – nachylenie linii trendu [mg∙dm ∙rok ],
p – poziom istotności.
związków biogennych. Zjawisko to związane jest z dobrą praktyką rolną w zlewni, która należy do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z brakiem dostawy ścieków z gospodarstw
wiejskich. Spadek stężenia związków biogennych (z wyjątkiem NO3-) obserwowano w tym
czasie także w dwóch drenach znajdujących się w zlewni (tab. 7.13).
Wzrost stężenia SO42-, Na+ i Cl- oraz spadek stężenia HCO3- i Ca2+ w większości
badanych cieków może być związany ze wzrostem udziału wód głębszego krążenia w zasilaniu cieków. Na taki związek składu chemicznego wód od głębokości drenażu zwracają
uwagę A. Macioszczyk, D. Dobrzański (2002). Spadek wysokości opadów w ostatnich
kilku latach (zob. ryc. 4.2), w powiązaniu z niewielkimi zdolnościami retencyjnymi
i wodonośnością podłoża zlewni Starej Rzeki (Chełmicki i in. 1995, Pociask-Karteczka
1995), doprowadził do stopniowego zmniejszania się odpływu oraz do drenowania wód
podziemnych coraz głębszego krążenia.
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Tabela 7.13. Charakterystyka statystyczna stężenia związków biogennych [mg∙dm-3] w wodach
spływu śródpokrywowego (dwa dreny) w zlewni Dworskiego Potoku oraz liczba pomiarów (n)
wykonanych w latach hydrologicznych 2003 i 2004
Table 7.13. Statistical characteristics of nutrients concentration [mg∙dm-3] in subsurface runoff water (drainage pipes) in the Dworski Potok catchment (n – number of samples collected in 2003 and 2004)

7.2. Zmiany składu chemicznego w czasie wezbrań
Każde wezbranie charakteryzuje się indywidualną zależnością składu chemicznego
wód od natężenia przepływu (Froehlich 1975). Związane jest to z współwystępowaniem
wielu czynników, które kształtują przebieg wezbrania: wielkością i czasem jego trwania,
długością okresu międzywezbraniowego, nawilżeniem zlewni oraz dostępnością substancji do transportu (Froehlich 1975, 1982, Walling, Foster 1975). Różne właściwości
chemiczne poszczególnych związków, udział części z nich w obiegu biologicznym,
w procesach glebowych i geochemicznych, powodują zróżnicowane, a czasem nawet
różnokierunkowe zmiany stężenia jonów w czasie wezbrań (Kostrzewski i in. 1992,
Gacek 2001, Siwek 2001).
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym właściwości fizykochemiczne cieków
w zlewni Starej Rzeki4 jest sposób krążenia wód w zlewni, który zależy od genetycznego typu wezbrania oraz stanu pokryw w zlewni (nawilżenia-przemarznięcia). Przy
podobnych natężeniach przepływu wyższe stężenie jonów pochodzących z ługowania
pokryw: makroelementów i jonu NO3-, występuje podczas wezbrań, w czasie których
woda opadowa bądź roztopowa może swobodnie infiltrować w głąb pokryw. Tak jest
podczas wezbrań roztopowych z nieprzemarzniętą pokrywą glebową i w czasie wezbrań rozlewnych (ryc. 7.6). Podczas wezbrań roztopowych z przemarzniętą pokrywą
glebową i wezbrań burzowych nawalnych, w czasie których infiltracja jest ograniczona,
4

W latach 2002-2004 w zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych: Kubaleńca, Leśnego Górnego
Potoku, Leśnego Potoku i Dworskiego Potoku opróbkowano 9 wezbrań letnich burzowych, 12 – rozlewnych
i 21 – roztopowych. W niniejszym opracowaniu interpretacji poddano wezbrania w zlewniach: Starej Rzeki,
Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku.

Rycina 7.6. Związek przewodności [mS∙cm-1] oraz stężenia jonów NO3- i PO43- [mg∙dm-3] z przepływem [dm3∙s-1] w czasie wezbrań różnej genezy w zlewniach Kubaleńca, Leśnego Górnego Potoku i Starej Rzeki
Figure 7.6. Conductivity [mS∙cm-1] and concentration of NO3- and PO43- ions [mg∙dm-3] vs. discharge [dm3∙s-1] of Kubaleniec, Leśny Górny Potok and Stara Rzeka during flood events of different origin
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stężenie tych jonów jest niższe. Do podobnych wniosków doszedł W. Froehlich (1982)
prowadząc badania w beskidzkiej zlewni Kamienicy Nawojowskiej, A. Kostrzewski i in.
(1992) w młodoglacjalnej zlewni górnej Parsęty i Młyńskiego Potoku oraz D. Caissie
i in. (1996) w zlewni Catamaran Brook w Kanadzie. W zlewni Starej Rzeki odmiennie
od przewodności, stężenia makroelementów oraz jonu NO3- zachowują się jony PO43-.
Docierają one do koryta głównie z wodami spływu powierzchniowego zasobnego
w zawiesinę, dlatego też ich stężenie jest najwyższe w czasie wezbrań burzowych nawalnych oraz rozlewnych (ryc. 7.6).

7.2.1. Wezbrania letnie burzowe
W lipcu 2002 roku w zlewni Starej Rzeki wystąpiły dwa wezbrania deszczowe
wywołane opadem nawalnym o wysokości 3,8 mm (15-16 lipca) i 40,4 mm (16-17 lipca).
Pierwsze wezbranie wystąpiło w warunkach zlewni słabo nawilżonej, natomiast drugie
– w warunkach zlewni dobrze nawilżonej opadem z dnia poprzedniego.
W czasie obu wezbrań, w wodach Kubaleńca i Starej Rzeki zmalał odczyn, przewodność i stężenie makroelementów (Ca2+, Na+, Mg2+, SO42-, HCO3-, Cl-), z wyjątkiem
K+ (ryc. 7.7, 7.8). Było to wynikiem rozcieńczania wód pochodzących z zasilania
gruntowego słabiej od nich zmineralizowanymi wodami spływu powierzchniowego
i śródpokrywowego oraz wodami opadowymi bezpośrednio zasilającymi potok. Najbardziej dynamiczne zmiany przewodności i stężenia makroelementów wystąpiły w czasie
pierwszego, niewielkiego wezbrania oraz na początku drugiego, znacznie większego
wezbrania, kiedy to do wód gruntowych dopływały w różnych proporcjach wody śródpokrywowe i ze spływu powierzchniowego. W czasie trwania bardzo wysokich przepływów
przewodność i stężenie makroelementów nie ulegało już tak dużym zmianom ze względu
na dominujący udział w zasilaniu wód bardzo krótkiego krążenia.
Odmiennie, na wzrost przepływu w ciekach reagowały związki biogenne oraz K+,
których stężenia na ogół wzrastały w czasie wezbrania. W przypadku łatwo sorbowanych
przez zawiesinę jonów NH4+ i PO43- obserwowano najczęściej dwa piki stężenia tych
jonów: pierwszy – związany był z resuspensją osadów dennych w korycie i pojawiał
się tuż po rozpoczęciu wezbrania, natomiast drugi – ze spływem powierzchniowym,
który docierał w późniejszym etapie formowania się fali wezbraniowej (ryc. 7.7, 7.8).
Stężenie łatwo rozpuszczalnych jonów NO3- w początkowej fazie wezbrań deszczowych
gwałtownie zmniejszało się – szczególnie wyraźnie w Kubaleńcu, a następnie wzrastało
wraz z dopływem do koryta wód spływu śródpokrywowego. Zjawisko zmniejszania się
stężenia jonu NO3- w Kubaleńcu wynikało z:
– rozcieńczania, zasobnych w jon NO3-, wód potoku wodami opadowymi bezpośrednio
wprowadzanymi do koryta oraz wodami spływu powierzchniowego, które szybko
dostawały się do koryta dzięki gęstej sieci dróg polnych i bruzd,
– szybkiego dotarcia płytkich wód aluwialnych do koryta Kubaleńca. Istnienie dobrego
związku hydraulicznego pomiędzy wodą zgromadzoną w aluwiach płaskodennej
doliny a wodą w potoku potwierdza skład chemiczny wody w piezometrze, który był
podobny do składu chemicznego wody w potoku w początkowej fazie wezbrania. Wody
w aluwiach były ubogie w NO3-, natomiast bardzo zasobne w NH4+ i PO43- (tab. 7.14).

Rycina 7.7. Zmiany składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie wezbrań letnich burzowych w lipcu 2002 r.
Figure 7.7. Changes of streamwater chemical composition of Kubaleniec during summer storm floods (July 2002)

Rycina 7.8. Zmiany składu chemicznego wód Starej Rzeki w czasie wezbrań letnich burzowych w lipcu 2002 r.
Figure 7.8. Changes of streamwater chemical composition of Stara Rzeka during summer storm floods (July 2002)
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Tabela 7.14. Cechy fizykochemiczne płytkich wód aluwialnych w zlewni Kubaleńca w okresie
międzywezbraniowym
Table 7.14 Physico-chemical characteristics of shallow alluvial groundwater in the Kubaleniec
catchment during low-flow period

W płaskodennej dolinie Kubaleńca następuje prawdopodobnie, opisywany przez
M.G. Sklash’a i R.N. Farvolden’a (1979), wzrost ciśnienia hydraulicznego wód gruntowych w pobliżu cieku pod wpływem ciśnienia wywieranego przez infiltrującą wodę.
Przejawia się to szybką i zwiększoną dostawą wód gruntowych do koryta.
W lipcu 2003 r. w zlewni Leśnego Górnego Potoku wystąpiło wezbranie burzowe
z dwoma kulminacjami. Pierwsza kulminacja wystąpiła w warunkach zlewni mocno
przesuszonej, natomiast druga – dobrze nawilżonej. Wraz ze wzrostem przepływu
malał odczyn, przewodność i stężenie makroelementów, z wyjątkiem K+. W czasie
pierwszej kulminacji wartości tych parametrów były wyższe niż w czasie drugiej kulminacji (ryc. 7.9). Wynikało to z wymywania przez infiltrujące wody opadowe związków
chemicznych zakumulowanych w pokrywach w okresie międzywezbraniowym. W miarę
przemywania pokryw zmniejszały się zasoby dostępnych związków. Podobne zjawisko
(flushing effect) jest opisywane przez wielu autorów (Edwards 1973, Walling, Foster
1975, Pilgrim i in. 1979, Froehlich 1982). Stężenia wszystkich związków biogennych
w Leśnym Górnym Potoku wzrastały wraz ze wzrostem przepływu (ryc. 7.9). Analogiczne
zmiany właściwości fizykochemicznych wód Leśnego Górnego Potoku obserwowano
w czasie wezbrania burzowego w czerwcu 2004 roku.

7.2.2. Wezbrania rozlewne
W lipcu 2004 r. w zlewni Starej Rzeki wystąpiło kilkudniowe wezbranie rozlewne,
które zostało wywołane opadami o łącznej sumie 103,1 mm. Opady te były związane z
długo utrzymującym się nad południową Polską frontem atmosferycznym. We wszystkich ciekach, wraz ze wzrastającym przepływem, wystąpił wyraźny spadek odczynu,
przewodności (ryc. 7.10, 7.11, 7.12) oraz stężenia makroelementów, z wyjątkiem K+.
Największy spadek tych parametrów wystąpił na początku wezbrania. W czasie trwania
wysokich przepływów nie ulegały one już tak dużym zmianom ze względu na dominujący udział w zasilaniu wód krótkiego krążenia oraz ze względu na silne przepłukanie
pokryw w zlewni.
W Kubaleńcu, w pierwszych dniach wezbrania, wyraźnie wzrosło stężenie jonu
PO43-, natomiast spadło stężenie jonu NO3- – z 25,3 do 3,5 mg·dm-3. Przyczyną spadku

Rycina 7.9. Zmiany składu chemicznego wód Leśnego
Górnego Potoku w czasie wezbrania letniego burzowego
w lipcu 2003 r.
Figure 7.9. Changes of streamwater chemical composition of Leśny Górny Potok during summer storm floods
(July 2003)
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Rycina 7.10. Zmiany składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie wezbrania rozlewnego
w lipcu 2004 r.
Figure 7.10. Changes of streamwater chemical composition of Kubaleniec during long lasting
frontal rainfalls (July 2004)
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stężenia NO3- było rozcieńczanie zasobnych w azotany wód potoku wodami opadowymi
i wodami spływu powierzchniowego. Wraz z dopływem wód śródpokrywowych w dalszym etapie wezbrania stężenia NO3- nieco wzrosły. Silne przemycie pokryw pod koniec
wezbrania spowodowało spadek stężenia wszystkich związków biogennych w potoku.

Rycina 7.11. Zmiany składu chemicznego wód Starej Rzeki w czasie wezbrania rozlewnego
w lipcu 2004 r.
Figure 7.11. Changes of streamwater chemical composition of Stara Rzeka during long lasting
frontal rainfalls (July 2004)

7. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych

123

W Starej Rzece stężenia wszystkich związków biogennych wzrastały w początkowej fazie
wezbrania. Potem, pomimo znacznego wzrostu przepływu, utrzymywały się na tym samym
poziomie (NO2-, NO3- i PO43-), bądź też spadały (NH4+). W Leśnym Górnym Potoku wraz
ze wzrostem przepływu wzrastało stężenie wszystkich związków biogennych.

Rycina 7.12. Zmiany składu chemicznego wód Leśnego Górnego Potoku w czasie wezbrania
rozlewnego w lipcu 2004 r.
Figure 7.12. Changes of streamwater chemical composition of Leśny Górny Potok during long
lasting frontal rainfalls (July 2004)
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7.2.3. Wezbrania roztopowe i roztopowo-deszczowe
W czasie wezbrań roztopowych i roztopowo-deszczowych istotnym czynnikiem
warunkującym zmiany składu chemicznego wód potoków pogórskich jest stan pokryw
w zlewni.
W styczniu 2003 r. w zlewni Starej Rzeki, przy głęboko przemarzniętych pokrywach, wystąpiło śródzimowe wezbranie roztopowe. Cieki zasilane były głównie drogą
podziemną i powierzchniową, przemarznięta pokrywa glebowa uniemożliwiała formowanie się spływu śródpokrywowego. W Kubaleńcu i Starej Rzece wyraźnie zmalały
odczyn, przewodność (ryc. 7.13, 7.14) i stężenie makroelementów, z wyjątkiem K+. Było
to wynikiem rozcieńczania wód rzecznych słabozmineralizowanymi wodami pochodzącymi z topniejącej pokrywy śnieżnej. W czasie wzrostu fali wezbraniowej zwiększała się
dostawa do koryta słabozmineralizowanych wód spływu powierzchniowego (tab. 7.15),
co powodowało wyraźny spadek mineralizacji wód w ciekach. Wraz ze spadkiem udziału spływu powierzchniowego w odpływie rzecznym na korzyść odpływu podziemnego,
w czasie opadania fali, następował wzrost mineralizacji wód w ciekach. W Leśnym Górnym
Potoku wzrost przepływu w czasie tego wezbrania był niewielki, ze względu na wolniejsze
tempo tajania pokrywy śnieżnej w terenie zalesionym. Spowodowało to niewielki spadek
odczynu, przewodności i stężenia makroelementów, pomimo iż wody roztopowe płynące
leśnymi ścieżkami charakteryzowały się bardzo niską przewodnością (tab. 7.15).
Wśród związków biogennych w Kubaleńcu i Starej Rzece wyraźnie wzrastało
stężenie PO43-, co wynikało z wysokiej ich zawartości w wodach spływu powierzchniowego, płynących po gruntach ornych (tab. 7.15). Warto zwrócić uwagę na spadek
stężenia jonu NH4+ w Kubaleńcu i Starej Rzece, pomimo wysokiej zawartości tego
związku w wodach spływu powierzchniowego. Spadkowi temu towarzyszył wzrost
stężenia jonu NO2-, a po pewnym czasie – także NO3-. Prawdopodobnie było to związane z procesami nitryfikacyjnymi zachodzącymi w potokach: utlenianiem jonu NH4+
do NO2-, a następnie do NO3-. W Leśnym Górnym Potoku nie wystąpił wyraźny wzrost
stężenia związków biogennych – stężenie jonu PO43- przez cały czas trwania wezbrania było poniżej granicy oznaczalności. Związane było to z niewielkim udziałem wód
roztopowych w zasilaniu potoku, a także z niską zawartością związków biogennych
w wodach roztopowych (tab. 7.15).
Tabela 7.15. Cechy fizykochemiczne wód spływu powierzchniowego w zlewni Kubaleńca
i Leśnego Górnego Potoku
Table 7.15. Physico-chemical characteristics of surface runoff water in the Kubaleniec and Leśny
Górny Potok catchment
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W marcu 2003 r. w zlewni Starej Rzeki wystąpiło wezbranie roztopowo-deszczowe, które trwało kilka dni. W początkowej fazie wezbrania pokrywy w zlewni były
przemarznięte – woda roztopowa płynęła po śniegu i lodzie. W miarę upływu czasu, na
terenach niezalesionych: w zlewni Kubaleńca i Starej Rzeki, zaczął odsłaniać się grunt.

Rycina 7.13.Zmiany składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie wezbrania roztopowego
z przemarzniętą pokrywą glebową w styczniu 2003 r.
Figure 7.13. Changes of streamwater chemical composition of Kubaleniec during snowmelt flood
event with frozen soil cover (January 2003)
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Rycina 7.14. Zmiany składu chemicznego wód Starej Rzeki w czasie wezbrania roztopowego
z przemarzniętą pokrywą glebową w styczniu 2003 r.
Figure 7.14. Changes of streamwater chemical composition of Stara Rzeka during snowmelt flood
event with frozen soil cover (January 2003)
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Ważnym momentem w trakcie tego wezbrania było docięcie się strug wód roztopowych
do rozmarzającej gleby (11 marca). Poskutkowało to wzrostem odczynu i przewodności
wody zarówno w potokach, jak i w spływie powierzchniowym (ryc. 7.15, 7.16, 7.17).
Podobne zjawisko zaobserwował B. Janiec (1997) w wodach roztopowych Roztocza
Zachodniego. W ciągu kolejnych dni wezbrania w Kubaleńcu i Starej Rzece zmniejszało
się stężenie NH4+ i PO43-, natomiast wzrastało stężenie NO3-. Wzrost NO3- w drugiej
fazie wezbrania wynikał z wypłukiwania tego jonu przez wody roztopowe coraz głębiej
infiltrujące w rozmarzające pokrywy. W wodach spływu powierzchniowego w tym czasie również wzrastały stężenia NO3- (ryc. 7.17). W Leśnym Górnym Potoku wezbranie

Rycina 7.15. Zmiany składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie kilkudniowego wezbrania
roztopowego w marcu 2003 r.
Figure 7.15. Changes of chemical composition of the Kubaleniec streamwater during several-day
snowmelt flood (March 2003)
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rozpoczęło się z dwudniowym opóźnieniem w stosunku do wezbrania w Kubaleńcu
i Starej Rzece (ryc. 7.18). Impulsem, który spowodował topnienie pokrywy śnieżnej
w zlewni Leśnego Górnego Potoku, był znaczny wzrost temperatury powietrza (od kilku
do kilkunastu oC) oraz opady deszczu. Wraz ze wzrostem przepływu w potoku spadały:
odczyn, przewodność i stężenie makroelementów, z wyjątkiem K+, wzrastało natomiast
stężenie związków biogennych, najwyższe ich stężenie wystąpiło w pierwszych dniach
wezbrania. W kolejnych dniach wezbrania stężenie związków biogennych stopniowo
zmniejszało się.
W 2004 r. w zlewni Starej Rzeki wystąpiło kilka wezbrań roztopowych i roztopowo-deszczowych. Pokrywy w zlewni w tym czasie nie były przemarznięte, dlatego wody roztopowe mogły swobodnie infiltrować w głąb i nasycać się zawartymi
w pokrywach związkami. Wystąpienie spływu śródpokrywowego spowodowało,

Rycina 7.16. Zmiany składu chemicznego wód Starej Rzeki w czasie kilkudniowego wezbrania
roztopowego w marcu 2003 r.
Figure 7.16. Changes of streamwater chemical composition of the Stara Rzeka during several-day
snowmelt flood (March 2003)
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że przewodność oraz stężenie makroelementów
i NO3-, pochodzących z ługowania i przemywania pokryw glebowo-zwietrzelinowych, były
wyższe niż w czasie wezbrań roztopowych przy
przemarzniętej pokrywie glebowej (zob. ryc.
7.6). W czasie kolejnych wezbrań wartości tych
parametrów wyraźnie malały, co wynikało z coraz
większego przemycia pokryw (ryc. 7.19).
Warto zwrócić uwagę na zmiany składu
chemicznego wód w czasie wezbrań roztopowych, które trwały kilka dni (ryc. 7.20, 7.21).
Właściwości fizykochemiczne wód wykazywały
wtedy charakterystyczny rytm dobowy: wraz
ze wzrostem tempa topnienia pokrywy śnieżnej
w ciągu dnia (dodatnie temperatury powietrza) wzrastało natężenie przepływu w cieku,
a malała przewodność oraz stężenie makroelementów, natomiast w nocy, wraz ze spadkiem
tempa topnienia (niższe, czasem ujemne temperatury powietrza) – natężenie przepływu malało,
a przewodność i stężenie makroelementów wzrastało. Dobowy rytm stężenia wykazywały także
związki biogenne. Wraz ze wzrostem przepływu
w ciągu dnia wyraźnie wzrastało stężenie NH4+
i PO43-, natomiast stężenie NO3- w początkowej
fazie kilkudniowych wezbrań wzrastało w czasie
dziennego przyboru wody w potokach, natomiast
pod koniec wezbrania malało, na skutek bardzo
silnego przepłukania pokryw.
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Rycina 7.17. Zmiany składu chemicznego wód spływu powierzchniowego
na gruntach ornych w zlewni Kubaleńca
w czasie kilkudniowego wezbrania roztopowego w marcu 2003 r.
Figure 7.17. Changes of chemical composition of the surface runoff on the arable
land of the Kubaleniec catchment during
several-day snowmelt flood (March
2003)

7.2.4. Związek składu chemicznego z natężeniem przepływu
w zlewniach różnie użytkowanych
W czasie indywidualnych wezbrań związek składu chemicznego wód potoków
pogórskich z przepływem przyjmował formę histerezy, tzn. stężenie jonów było inne
w fazie wznoszącej i opadającej. Wynikało to z dostawy do koryta w zmieniających się
proporcjach wód różnej genezy, a zatem i wód o różnych właściwościach fizykochemicznych. Zwrot histerez (zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara) informował
o tym, czy ekstremalne stężenie jonów (minimalne lub maksymalne) występowało po,
czy przed kulminacją wezbrania. Im większa była różnica właściwości fizykochemicznych wód w trakcie wznoszenia i opadania fali wezbraniowej, tym pętla histerezy była
szersza. Zjawisko histerezy było opisane przez wielu autorów już od początku lat 60.
XX wieku (Hendrickson, Krieger 1960, Toler 1965, Foster 1978, Evans, Davies 1998,
Rose 2003).
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Rycina 7.18. Zmiany składu chemicznego wód Leśnego Górnego Potoku w czasie kilkudniowego
wezbrania roztopowego w marcu 2003 r.
Figure 7.18. Changes of streamwater chemical composition of the Leśny Górny Potok during
several-day snowmelt flood (March 2003)

W czasie wezbrań burzowych obserwowano różne zwroty histerez większości parametrów fizykochemicznych w wodach Leśnego Górnego Potoku i Kubaleńca. Związane
było to z odmiennym krążeniem wód w zlewni zalesionej i rolniczej. W zlewni Leśnego
Górnego Potoku, o szybkim wzroście przepływu w cieku decydował spływ śródpokrywowy. Docieranie wód opadowych do koryta Leśnego Górnego Potoku ułatwiała gęsta sieć

Fot. 7.1. Ścieki bytowo-gospodarcze w zlewni Starej Rzeki odprowadzane są często do
przydrożnych rowów skąd bezpośrednio docierają do rzek (fot. J. Raczak)
Photo. 7.1. Domestic sewage are usually transported to streams by the system of drainage ditches in the catchment of the Stara Rzeka (photo by J. Raczak)

Fot. 7.2. Debrze i wciosy w zlewni Leśnego Górnego Potoku odpowiedzialne są za
szybką dostawę wód spływu śródpokrywowego do potoku (fot. M. Żelazny)
Photo 7.2. Network of dingles and v-shape valleys are responsible for a fast movement
of the subsurface water into the Leśny Górny Potok stream (photo by M. Żelazny)

Fot. 7.3. Drogi leśne i ścieżki w zlewni Leśnego Górnego Potoku są dogodnymi miejscami
formowania się spływu powierzchniowego w okresie wezbraniowym (fot. M. Żelazny)
Photo 7.3. Forest paths are the convenient places for forming the overland flow during
flood events in the Leśny Górny Potok catchment (photo by M. Żelazny)

Fot. 7.4. Drogi polne i bruzdy oddzielające działki w zlewni Kubaleńca umożliwiają
szybki spływ powierzchniowy w czasie letnich wezbrań deszczowych (fot. J. Raczak)
Photo 7.4. Field paths and furrows separating plots are conductive to form a quick overland flow during summer rain event in the Kubaleniec catchment (photo by J. Raczak)
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debrzy i wciosów, drenujących pokrywy
w górnej części zlewni (fot. 7.2). Spływ
powierzchniowy odgrywał niewielką rolę
w kształtowaniu hydrogramu wezbrań
i pojawiał się dopiero po odpowiednim
nasączeniu pokryw zwietrzelinowych
wodami opadowymi. Najdogodniejszymi
drogami spływu powierzchniowego były
leśne ścieżki (fot. 7.3). Skład chemiczny
wód Leśnego Górnego Potoku reagował
z opóźnieniem na zmiany przepływu,
ekstremalne stężenia jonów (maksymalne
i minimalne) występowały po kulminacji
wezbrania (ryc. 7.22). Opóźniona reakcja składu chemicznego wód wynikała Rycina 7.19. Charakterystyka statystyczna przez przemywania pokryw zwietrzelinowych wodności wody w Kubaleńcu i Starej Rzece
infiltrującymi wodami opadowymi i wy- w czasie wezbrań roztopowych z przemarzniętą
płukiwaniem zawartych w nich związków (R1, R2) i nieprzemarzniętą (R3, R4, R5, R6)
(flushing effect) oraz pojawieniem się – po pokrywą glebową
nasączeniu pokryw – spływu powierzch- Figure 7.19. Statistical characteristics of electriniowego. Histerezy przewodności wody cal conductivity of the Kubaleniec and Stara
i stężenia jonów, które zmniejszały stęże- Rzeka streamwater during snowmelt events
nie wraz ze wzrostem przepływu (Ca2+, with frozen (R1, R2) and unfrozen (R3, R4,
Na+, Mg2+, SO42-, HCO3-, Cl-), przyjmo- R5, R6) soil cover
wały zwrot zgodny z ruchem wskazówek
zegara. W przypadku jonów, których stężenia zwiększały się wraz ze wzrostem przepływu
(NH4+, NO3-, PO43-), zwrot histerez był przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Reakcja składu chemicznego wód Kubaleńca na wzrost natężenia przepływu
w czasie wezbrań letnich burzowych była inna, ekstremalne stężenie jonów występowało przed kulminacją wezbrania. Gęsta sieć dróg polnych oraz bruzd oddzielających
poszczególne działki w zlewni Kubaleńca powodowała szybki spływ powierzchniowy
(fot. 7.4). W dnie płaskodennej, aluwialnej doliny wyorywane były bruzdy, którymi woda
z pól uprawnych bezpośrednio wpływała do cieku. Histerezy przewodności i jonów,
które zmniejszały stężenia wraz ze wzrostem natężenia przepływu (Ca2+, Na+, Mg2+,
SO42-, HCO3-, Cl-), przyjmowały zwrot przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Według
K.J. Gregory’ego i D.E. Walling’a (1973), taki zwrot histerez świadczy o bardzo dobrym
powiązaniu hydraulicznym pomiędzy wodami gruntowymi a ciekiem, tzn. płytkie wody
aluwialne bardzo szybko reagują na infiltrację. W przypadku jonów, które zwiększały
stężenia wraz ze wzrostem natężenia przepływu (NH4+, PO43- ) zwrot histerez był zgodny
z ruchem wskazówek zegara (ryc. 7.22).
Zmiany składu chemicznego w wodach Starej Rzeki, która drenowała zlewnię
o złożonej strukturze zagospodarowania, w czasie wezbrań letnich były zróżnicowane – raz
przypominały reakcję Leśnego Górnego Potoku, raz – Kubaleńca (ryc. 7.22). Związane
było to z różnym czasem dotarcia do przekroju zamykającego zlewnię wód z poszcze-
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Rycina 7.20. Zmiany składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie kilkudniowego wezbrania
roztopowego w marcu 2004 r.
Figure 7.20. Changes of streamwater chemical composition of the Kubaleniec during several-day
snowmelt flood (March 2004)
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Rycina 7.21. Zmiany składu chemicznego wód Starej Rzeki w czasie kilkudniowego wezbrania
roztopowego w marcu 2004 r.
Figure 7.21. Changes of streamwater chemical composition of the Stara Rzeka during several-day
snowmelt flood (March 2004)
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gólnych zlewni cząstkowych. Skomplikowane pętle histerezy, według D.E. Walling’a
i B.W. Webb’a (1980), są charakterystyczne dla zlewni dużych i heterogenicznych.
W czasie wezbrań roztopowych pętle histerez przewodności i makroelementów były
węższe, niż w czasie wezbrań burzowych, szczególnie wtedy, gdy pokrywa glebowa była
przemarznięta (ryc. 7.23). Miało to związek z mniej dynamicznymi zmianami dostawy
do koryta wód spływu powierzchniowego i śródpokrywowego. W czasie roztopów nie
obserwowano także wyraźnych różnic w zwrotach histerez w Leśnym Górnym Potoku
i Kubaleńcu. Było to związane z podobnym krążeniem wód w okresie roztopowym

Rycina 7.22. Związek przewodności [µS∙cm-1] oraz stężenia jonów NO 3- i PO43- [mg∙dm-3]
z przepływem [dm3∙s-1] w Kubaleńcu, Starej Rzece i Leśnym Górnym Potoku w czasie wezbrań
letnich burzowych
Figure 7.22. Conductivity [µS∙cm-1] and concentration of NO3- i PO43- ions [mg∙dm-3] vs. discharge
[dm3∙s-1] of Kubaleniec, Stara Rzeka and Leśny Górny Potok during summer storm flood events
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w zlewni zalesionej i rolniczej. Spływ środpokrywowy, który różnicował chemogram
w czasie wezbrań burzowych w różnie użytkowanych zlewniach, odgrywał niewielką rolę
w czasie wezbrań roztopowych. Przy przemarzniętych pokrywach jego udział w zasilaniu
cieków był znikomy, natomiast przy pokrywach nieprzemarzniętych i nasączonych wodą
jego dostawa do cieków charakteryzowała się niewielką zmiennością w czasie trwania
wezbrania.
Także podczas wezbrań wywołanych opadem rozlewnym, którego natężenie
umożliwiało powolną infiltrację wód w głąb pokryw, zanikały różnice w krążeniu wód.
pomiędzy zlewniami o różnym uzytkowniu ziemi (ryc. 7.24).

Rycina 7.23.Związek przewodności [µS∙cm -1] oraz stężenia jonów NO 3- i PO 43- [mg∙dm -3]
z przepływem [dm3∙s-1] w Kubaleńcu, Starej Rzece i Leśnym Górnym Potoku w czasie wezbrań
roztopowych.
Figure 7.23. Conductivity [µS∙cm-1] and concentration of NO3- i PO43- ions [mg∙dm-3] vs. discharge
[dm3∙s-1] of Kubaleniec, Stara Rzeka and Leśny Górny Potok during snowmelt flood events
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Rycina 7.24. Związek przewodności [µS∙cm-1] oraz stężenia jonów NO 3- i PO43- [mg∙dm-3]
z przepływem [dm3∙s-1] w Kubaleńcu, Starej Rzece i Leśnym Górnym Potoku w czasie wezbrań
rozlewnych
Figure 7.24. Conductivity [µS∙cm-1] and concentration NO3- i PO43- ions [mg∙dm-3] vs. discharge
[dm3∙s-1] of Kubaleniec, Stara Rzeka and Leśny Górny Potok during long lasting frontal rainfalls

7.3. Zmiany w okresach międzywezbraniowych
Zmiany składu chemicznego wód rzecznych w okresach międzywezbraniowych
– w ciągu jednej doby, są obecnie bardzo słabo rozpoznane. Pomimo, że zmiany natężenia przepływu w czasie niskich stanów wód w ciągu jednej doby zostały opisane już
w I połowie XX wieku w USA (Godwin 1931, Troxell 1936, Dunford, Fletcher 1947),
przyczynami zmian składu chemicznego wód zaczęto się interesować stosunkowo
niedawno. Najwięcej prac na ten temat powstało w Stanach Zjednoczonych, gdzie
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szczególną uwagę zwrócono na dynamikę stężenia metali ciężkich (Ortiz, Stogner 2001,
Nimick i in. 2003) i żelaza (McKnight, Bencala 1989, 1990, Sullivan i in. 1998, Sullivan,
Drever 2001). Wyraźne i ukierunkowane zmiany składu chemicznego wód rzecznych
w ciągu jednej doby w okresach międzywezbraniowych wprowadziły dużą niepewność
odnośnie pożądanego terminu poboru próbek wód w celu zapewnienia ich dobrej reprezentatywności. Przyczyny zmian stężenia substancji są w wielu przypadkach jeszcze
nierozstrzygnięte i wymagają dalszych badań.

7.3.1. Zmiany natężenia przepływu
W okresach międzywezbraniowych, wraz z upływem kolejnych dni, następował
spadek natężenia przepływu w potokach w zlewni Starej Rzeki w wyniku zczerpywania
się zasobów wód podziemnych. W okresie pomiędzy kwietniem i wrześniem na krzywych wysychania obserwowano wyraźny dobowy rytm wahań przepływu, natomiast
w miesiącach zimowych nie stwierdzono takich wahań.
Stwierdzono wyraźne różnice w kształcie dobowych hydrogramów odpływu
w Leśnym Górnym Potoku, Kubaleńcu i Starej Rzece (ryc. 7.25). W Leśnym Górnym
Potoku krzywa wysychania w ciągu dnia była krótka i stroma, natomiast krzywa wzrostu
przepływu w nocy – wydłużona i łagodna. Taki kształt, według J.D. Lundquist i D.R. Cayan
(2002), jest charakterystyczny dla ewapotranspiracji (ewaporacji bezpośrednio koryta
i z gleby oraz transpiracji), jako procesu kształtującego dobowy cykl przepływu. Potwierdzeniem tej tezy są wahania zwierciadła wód gruntowych w zlewni Leśnego Górnego Potoku

Rycina 7.25. Zmiany stanu wody w Starej Rzece, Kubaleńcu i Leśnym Górnym Potoku w okresie
międzywezbraniowym (5-9 sierpnia 2003 r.)
Figure 7.25. Water stage of the Stara Rzeka, Kubaleniec and Leśny Górny Potok during the low
flow conditions (5-9 August 2003)
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Rycina 7.26. Zmiany wilgotności względnej w czasie kilku dób pomiarowych w okresie międzywezbraniowym na stacji meteorologicznej w Łazach
Figure 7.26. The relative humidity at the Lazy meteorological station during 24-hour sampling
periods

w ciągu doby, które wynosiły kilka centymetrów. Zmiany natężenia przepływu w potoku wyraźnie nawiązywały do wschodu (początek spadku przepływu) i zachodu Słońca
(początek wzrostu przepływu).
W Kubaleńcu dobowy hydrogram przyjmował odmienny kształt niż w Leśnym
Górnym Potoku – krzywa wysychania była wydłużona i łagodna, natomiast krzywa
wzrostu przepływu – krótka i bardzo stroma. Przyczyną wewnątrzdobowych zmian
natężenia przepływu była także ewapotranspiracja, która w powiązaniu z niewielką
wodonośnością tej zlewni powodowała odcinanie zasilania źródłowego od głównego
koryta potoku. Pomimo stałej w ciągu doby wydajności kilku źródeł, znajdujących się
w zlewni Kubaleńca, ich rola w zasilaniu cieku była zmienna. W ciągu dnia, woda na
krótkim odcinku od miejsca wypływu źródła bardzo szybko wyparowywała, a w upalne
dni – zanikała. Równocześnie w ciągu dnia wyraźnie obniżało się zwierciadło płytkich
wód gruntowych (kilkanaście centymetrów), zatem Kubaleniec zasilany był wtedy głównie wodą gruntową głębszego krążenia. Pomimo spadku natężenia ewapotranspiracji po
zachodzie Słońca, wzrost natężenia przepływu w profilu wodowskazowym obserwowany
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był dopiero późną nocą, a czasem nad ranem. Woda źródlana, zanim dotarła do przekroju
wodowskazowego, musiała zwilżyć wyschnięte koryto potoku. Dobowy hydrogram Starej
Rzeki był zbliżony do hydrogramu obserwowanego w Kubaleńcu.
Wewnątrzdobowe zmiany natężenia przepływu są – od początku XX wieku
– przedmiotem dyskusji. D. Kobayashi i in. (1990), badając te zmiany w małej zlewni
na Hokkaido, wykluczył możliwość ubytku wody z potoku poprzez bezpośrednie parowanie z koryta – woda w potoku miała temperaturę niższą od temperatury punktu rosy.
W zlewni Starej Rzeki ewaporacja zachodziła, ponieważ wilgotność względna jedynie w ciągu nocy dochodziła do 100%, natomiast w dzień spadała do około 30-50%
(ryc. 7.26). Według E.G. Dunforda i P.W. Fletchera (1947) oraz L.J. Brena (1997) za
zmiany przepływu w potokach w ciągu doby odpowiedzialne są przede wszystkim
zalesienia wzdłuż brzegu, które zwiększają transpirację. W zlewni Kubaleńca zalesienia
wzdłuż potoku nie tworzą zwartej powierzchni, a pomimo tego, w ciągu letniej doby, obserwowano kilkunastocentymetrowe wahania płytkich wód aluwialnych. Świadczyłoby to
występowaniu ewapotranspiracji również na obszarze rolniczej, niezalesionej zlewni.

7.3.2 Zmiany składu chemicznego wód
Zmianom natężenia przepływu w ciekach w ciągu doby towarzyszyły zmiany
składu chemicznego wód. Latem, w Leśnym Górnym Potoku, najwyższa przewodność
wód występowała w czasie najmniejszych przepływów (po południu lub wieczorem),
natomiast najniższa – w czasie największych przepływów (nad ranem) (ryc. 7.27). Różnice
w przewodności były niewielkie, wynosiły od kilku do kilkunastu µS∙cm-1. Zmiany przewodności wyraźnie nawiązywały do zmian natężenia przepływu i wynikały z zatężania

Rycina 7.27. Zmiany natężenia przepływu (Q) oraz przewodności wód Leśnego Górnego Potoku
w czasie 24 godzinnego eksperymentu (19-20 września 2003 r.) w okresie międzywezbraniowym
Figure 7.27. Diurnal changes of discharge (Q) and conductivity (SEC) of Leśny Górny Potok
during low flow conditions (19-20 September 2003)
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wody w dzień na skutek wzmożonej ewapotranspiracji oraz rozcieńczania – w nocy,
kiedy parowanie było mniej intensywne. Nie stwierdzono wyraźnych zmian stężenia
makroelementów (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-), natomiast stwierdzono rytmikę
stężenia związków biogennych: NH4+, NO2-, NO3- i PO43-.
Odmiennie zmieniał się latem skład chemiczny wód Kubaleńca: wraz ze spadkiem
przepływu w ciągu dnia, malała przewodność i zmniejszały się stężenia makroelementów
i azotanów, natomiast wzrastały stężenia pozostałych związków biogennych (NH4+, NO2i PO43-) (ryc. 7.28). Zmiany te były bardzo wyraźne, np. w przypadku przewodności od
500 µS∙cm-1 wieczorem do 826 µS∙cm-1 nad ranem (10-11 lipca 2002). Ich przyczyną
był prawdopodobnie zmieniający się w ciągu doby – w wyniku zmiennego natężenia
ewapotranspiracji – mechanizm zasilania cieku w wodę. W czasie wzrostu przepływu w nocy i nad ranem, w zasilaniu Kubaleńca zwiększał się udział płytkich wód
aluwialnych oraz wód pochodzących ze źródeł i młak znajdujących się w środkowej
i górnej części zlewni. W wyniku intensywnego nawożenia organicznego płytkie wody
aluwialne w zlewni Kubaleńca były mocno zanieczyszczone (zob. tab. 7.14), a wody
źródlane często transportowały ścieki bytowe odprowadzane dzikimi kanałami z gospodarstw położonych na wododziale we wsi Brzeźnica. W czasie spadku przepływu
w Kubaleńcu w ciągu dnia – na skutek intensywnego parowania – zmniejszał się udział
tych zanieczyszczonych wód w zasilaniu cieku. Kubaleniec zasilany był wtedy głównie
wodami aluwialnymi głębszego krążenia, które charakteryzowały się niższą przewodnością i stężeniem makroelementów. Podobny mechanizm kształtujący dobowe zmiany
składu chemicznego wód (zmienny dopływ zanieczyszczonych wód) zaobserwowali
A.C. Bourg i C. Bertin (1996) we Francji oraz D.A. Nimick i in. (2003) w Stanach
Zjednoczonych.
Skład chemiczny wód Starej Rzeki w ciągu doby bezopadowej w czasie lata
zmieniał się bardzo różnie, czasami przypominał zmiany w Leśnym Górnym Potoku,
czasami – w Kubaleńcu.
Za zmiany stężeń związków biogennych w badanych potokach, oprócz zmiennego
mechanizmu zasilania, odpowiedzialna była także aktywność biologiczna mikroorganizmów i roślinności w zlewni i w samym cieku, tj. rozkład związków organicznych,
przemiany mineralnych form azotu i konsumpcja związków biogennych w ciągu doby.
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu dynamiki mineralnych form azotu odgrywały
procesy nitryfikacji-denitryfikacji, o czym świadczą zmienne relacje pomiędzy jonem
amonowym, azotynowym i azotanowym (ryc. 7.29). Rola poszczególnych czynników
w kształtowaniu zmian związków biogennych jest trudna do wyodrębnienia, na co
zwracają uwagę także A.C. Bourg i C. Bertin (1996) i wymaga podjęcia dalszych, interdyscyplinarnych badań.
Analogiczne badania przeprowadzono w zimie przy temperaturze powietrza poniżej
-10oC. We wszystkich trzech ciekach zaobserwowano podobne zmiany przewodności
– wzrost w nocy i spadek w dzień. Przyczyną spadku przewodności w ciągu dnia była
dostawa do koryta słabo zmineralizowanych wód pochodzących z wytapianego przez promienie słoneczne śniegu i lodu. Średnie stężenie związków biogennych w trzech badanych
ciekach były znacznie mniej zróżnicowane i wielokrotnie niższe niż latem (ryc. 7.30).
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Rycina 7.28. Zmiany natężenia przepływu oraz składu chemicznego wód Kubaleńca w czasie
24-godzinnego eksperymentu (10-11 lipca 20002 r.) w okresie międzywezbraniowym
Figure 7.28. Diurnal changes of discharge (Q) and streamwater chemical composition in Kubaleniec
during low flow conditions (10-11 July 2002)
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Rycina 7.29. Zmiana udziału mineralnych form rozpuszczonego azotu (NNH + , NNO - , NNO-3 )
4
2
w wodach Kubaleńca w czasie jednej doby pomiarowej (10-11 lipca 20002 r.) w okresie międzywezbraniowym
Figure 7.29. Changes of proportions of the ammonia, nitrite and nitrate ions (NNH+4 , NNO- , NNO- )
2
3
in the Kubaleniec streamwater during 24-hour experiment (10-11 July 2002)

Rycina 7.30. Stężenie jonów NH4+ i NO3- w Kubaleńcu (K), Leśnym Górnym Potoku (LGP)
i Starej Rzece (SR) w czasie doby pomiarowej w okresie zimowym i letnim
Figure 7.30. Concentration of NH4+ and NO3- in Kubaleniec (K), Leśny Górny Potok (LGP)
and Stara Rzeka (SR) streamwater during 24-hour experiments

Udokumentowane zmiany składu chemicznego wody w czasie doby w okresach
międzywezbraniowych wprowadzają dużą niepewność odnośnie preferowanej godziny
poboru próbki wody w trakcie badań monitoringowych, polegających na jednorazowym poborze wody w ciągu doby. Zmiany te mogą być tak duże, że w czasie jednej
doby woda może zostać zakwalifikowana do kilku różnych klas jakości, w zależności
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Rycina 7.31. Zmiany stężenia jonu NO3- w Kubaleńcu w czasie jednej doby w okresie międzywezbraniowym na tle klas jakości wód (I, II, III i IV)
Figure 7.31. Diurnal changes of nitrate concentrations in Kubaleniec streamwater according to
water quality classes (I, II, III and IV)

od godziny pomiaru (ryc. 7.31). W dotychczas stosowanej metodyce badań chemizmu
wód rzecznych nie ma wzmianki na temat czasu poboru próbki wody w ciągu doby
w okresie międzywezbraniowym.

7.4. Bilans jonów w różnie użytkowanych zlewniach
Bilans jonów w zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych wykonano dla
roku hydrologicznego 2004. Dopływ jonów wraz z opadem atmosferycznym obliczono
z uwzględnieniem 14-dniowych sum opadu całkowitego. Odpływ wody ze zlewni Starej
Rzeki, Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku obliczono na podstawie danych z pomiarów
rejestrowanych co 10 minut. W przypadku Dworskiego Potoku wykorzystano informacje
na temat codziennego przepływu z godziny 700. W obliczeniach bilansu wykorzystano
średnie ważone stężenie poszczególnych jonów (wagą był przepływ) ze wszystkich
zebranych w czasie badań oznaczeń.
W zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych w roku hydrologicznym 2004
nastąpiła wyraźna akumulacja azotu (N – suma azotu w jego mineralnych formach).
Wraz z opadem na każdy hektar zlewni dostało się 12,56 kg N. W pobliskiej zlewni
Ratanicy na Pogórzu Wielickim, K. Grodzińska i R. Laskowski (1996) na początku
lat 90. stwierdzili zdecydowanie wyższą dostawę azotu – około 25 kg N·ha-1·rok-1,
natomiast R. Taylor i in. (1997) oszacowali depozycję azotu na Pogórzu Karpackim

4

2

* NNH+ + NNO-

3

+ NNO-

Table 7.16. Mass balance of nutrients and main ions in the Stara Rzeka catchment and its subcatchment

Tabela 7.16. Bilans związków biogennych i makroelementów w zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych
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na 18,5 kg N·ha-1·rok-1. W każdej z badanych zlewni zostało zakumulowane około
10 kg N·ha-1·rok-1– najwięcej w zlewni Leśnego Górnego Potoku (10,97 kg·ha-1·rok-1,
co stanowiło 87,3% dopływu atmosferycznego), a najmniej w zlewni Starej Rzeki
(9,11 kg·ha-1·rok-1– 72,5%).
Największy udział w dopływie mineralnych form azotu miał jon NNH+4 (57,5%),
natomiast w odpływie jon NNO3- (powyżej 83%). Udział NNH4+w mineralnych formach azotu
był najmniejszy w odpływie ze zlewni Leśnego Górnego Potoku (4,9%) – w pozostałych
zlewniach wynosił kilkanaście procent. W badanych zlewniach wszystkie mineralne formy azotu były akumulowane (bilans dodatni), z wyjątkiem NNO- w zlewni Starej Rzeki
2
(bilans ujemny). Zwiększony odpływ NNO- w zlewni Starej Rzeki w stosunku do dopływu
2
atmosferycznego wynikał z dużego obciążenia zlewni ściekami bytowo-gospodarczymi
bezpośrednio dostającymi się do koryta (fot. 7.4). Warto zwrócić uwagę na to, że ilość
azotu odpływającego z jednego hektara ze zlewni Starej Rzeki jest zdecydowanie większa niż ze zlewni Leśnego Górnego Potoku. Zakładając, że różnica tych ładunków jest
wskaźnikiem antropopresji, to wynosi ona około 2 kg N·ha-1·rok-1.
W przypadku fosforu, we wszystkich zlewniach jego bilans był dodatni. Do każdej
zlewni dopływało 0,235 kg P·ha-1·rok-1, a odpływało od 0,042 kg P·ha-1·rok-1 w zlewni
Leśnego Górnego Potoku do 0,185 kg P·ha-1·rok-1w zlewni Kubaleńca.
Bilans makroelementów we wszystkich zlewniach był ujemny, z wyjątkiem SSO2- i
4
Cl- w zlewni Leśnego Górnego Potoku. Związane było to z ługowaniem przez infiltrujące
wody opadowe utworów tortonu, zawierających wkładki łatwo rozpuszczalnego halitu,
anhydrytu, gipsu i biotytu, które stanowią podłoże zlewni Kubaleńca, Dworskiego Potoku
i znacznej części zlewni Starej Rzeki. W zlewni Leśnego Górnego Potoku występują
odporne piaskowce istebniańskie.
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8.

Zróżnicowanie

i zmiany

koncentracji zawiesiny

8.1. Zakres badań i metoda
Zawiesina stanowi główny sorbent rozpuszczonych w wodzie jonów. Poznanie
obszarów szczególnie podatnych na erozję, mechanizmu dostawy zawiesiny do koryt
potoków oraz stref potencjalnej ich depozycji lub akumulacji w zlewni pozwoli również wyjaśnić mechanizm obiegu związków biogennych, których udział w zawiesinie
jest o wiele większy niż w materiale rozpuszczonym (Johnson i in. 1976). Celem tej
części opracowania jest poznanie zróżnicowania i zmienności koncentracji zawiesiny
w zlewniach różnie użytkowanych na Pogórzu Wiśnickim w okresach wezbraniowych
i międzywezbraniowych w latach hydrologicznych 2002-2004 oraz oszacowanie przeciętnej ilości fosforu całkowitego (P) odprowadzanego w zawiesinie.
Pomiary koncentracji zawiesiny w korytach potoków przeprowadzono w profilach
hydrometrycznych Starej Rzeki, Kubaleńca, Leśnego Potoku i Leśnego Górnego, gdzie
pobierane były jednolitrowe próby wody (zob. ryc. 2.2). W okresach międzywezbraniowych pobór prób odbywał się co tydzień (Stara Rzeka, Dworski Potok, Kubaleniec,
Leśny Potok) i co dwa tygodnie (Leśny Górny Potok), a w okresie wezbrań był odpowiednio zagęszczany w zależności od dynamiki wzrostu lub opadania fali wezbraniowej
(tab. 8.1). Koncentrację zawiesiny określano metodą wagową za pomocą sączków.
W opracowaniu wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomiary

148

Jolanta Święchowicz

Tabela 8.1. Zmiany koncentracji zawiesiny w wybranych zlewniach pogórskich w nawiązaniu do
użytkowania ziemi i budowy geologicznej w okresie od 1 lipca 2002 do 31 października 2004 r.
Table 8.1. Change in the suspended matter concentration in selected foothill catchments in relation
to the land use and geology during 1 July 2002-31 October 2004

koncentracji zawiesiny prowadzone systematycznie od 1987 r. w Starej Rzece, Dworskim
Potoku, Kubaleńcu i Leśnym Potoku w ramach programu badawczego Stacji Naukowej
IGiGP UJ (Kaszowski 1991).

8.2. Zróżnicowanie koncentracji zawiesiny
Wartości koncentracji zawiesiny w zlewni Starej Rzeki zmieniały się w poszczególnych latach w bardzo szerokich granicach i równocześnie były zróżnicowane
w poszczególnych profilach badawczych (tab. 8.2). Zawsze najwyższą maksymalną
i średnią roczną wartość koncentracji stwierdzano w Starej Rzece. Jednak w okresie
2003-2004 zmiany maksymalnej koncentracji w poszczególnych latach nie były duże
i mieściły się w przedziale od 2850 do 2882 mg·dm-3, przy średnich rocznych wynoszących odpowiednio 176 i 146 mg·dm-3 (tab. 8.2). W Potoku Leśnym w roku 2003
stwierdzono maksymalną koncentrację zawiesiny zbliżoną do zanotowanej w Starej Rzece
(2061 mg·dm-3), przy zbliżonej średniej rocznej koncentracji (145 mg·dm-3). Jednak
w Leśnym Potoku zmiany koncentracji zawiesiny były zdecydowanie większe w poszczególnych latach. W roku 2004 maksymalna zanotowana wartość koncentracji
zawiesiny była ponad 60-krotnie niższa niż w roku poprzednim, a wartość średnia ponad
50-krotnie.

Table 8.2. Seasonal changes of suspended matter concentration in the foothill catchments with various land uses during hydrological
years in 2003 and 2004

Tabela 8.2. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny w różnie użytkowanych zlewniach pogórskich w latach hydrologicznych 2003 i 2004
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W pozostałych potokach maksymalne wartości koncentracji były niższe i nie zmieniały
się w tak szerokich granicach jak w Leśnym Potoku. W Dworskim Potoku maksymalna
koncentracja wynosiła od 75 mg·dm-3 (2004) do 152 mg·dm-3 (2003) przy średniej rocznej
wynoszącej odpowiednio 6,7 i 12,7 mg·dm-3. Różnice były więc dwukrotne (tab. 8.2).
W Kubaleńcu maksymalna koncentracja była wyższa i wynosiła od 246 mg·dm-3 (2004) do
552 mg·dm-3 (2003) przy średniej rocznej wynoszącej odpowiednio 13,2 i 40,7 mg·dm-3.
Od pozostałych wyraźnie odbiega Leśny Górny Potok, w którym wartości koncentracji
zawiesiny – zarówno maksymalne jak i średnie – nie były aż tak wyraźnie zróżnicowane
(tab. 8.2, ryc. 8.1).
We wszystkich potokach maksymalne wartości koncentracji i wyższe wartości
średnie występowały w półroczu zimowym, co świadczy o większej – w tym okresie
– roli wezbrań roztopowych. Jedynie w Starej Rzece odnotowano bardzo zbliżone wartości w półroczu letnim. W poszczególnych sezonach najwyższe wartości stwierdzono
na wiosnę (Stara Rzeka, Leśny Potok, Dworski Potok i Kubaleniec) oraz w lecie (Leśny
Górny Potok) (tab. 8.2, ryc. 8.1).
Uzyskane wartości wskazują na pewne dynamiczne podobieństwo dwóch zlewni
elementarnych: Dworskiego Potoku i Kubaleńca. W obu potokach stwierdzono stosunkowo duże zmiany koncentracji zawiesiny w ciągu roku, przy stosunkowo niskich
wartościach średnich. Wskazuje to na okresową dostawę zawiesiny – głównie podczas
wezbrań – do koryta Starej Rzeki. W zlewni Dworskiego Potoku i Kubaleńca szerokie
podstokowe równiny deluwialne i szerokie – porośnięte trawą – dna dolin, stanowią
barierę utrudniającą dostawę zawiesiny z silnie erodowanych stoków użytkowanych
rolniczo. W zlewni Dworskiego Potoku dodatkową barierę utrudniającą dostawę zawiesiny ze stoków jest, występująca na prawie całej długości dna doliny, wysoka krawędź
powstała w wyniku zabiegów agrotechnicznych.
Podczas zdarzenia spłukiwania, które miało miejsce w lipcu 2001 r. w zlewni
Kubaleńca, koncentracja spłukiwanego materiału w jednej z bruzd podłużnych na polu
owsa wynosiła od 1788 do 3297 mg·dm-3, 833 mg·dm-3 – w obrębie stożka deluwialnego u jej wylotu i 150 mg·dm-3 – w obrębie porośniętego trawą dna doliny, zaledwie
kilka metrów od czoła stożka. W tym samym czasie koncentracja zawiesiny w korycie
Kubaleńca rosła w dół potoku od 224 do 584 mg·dm-3. Wskazuje to na dużą intensywność procesów erozyjnych na stokach i stosunkowo niewielką dostawę spłukiwanej ze
stoku zawiesiny do koryta potoku.
Dna dolin w obu zlewniach rozcięte są tylko w dolnym biegu, na skutek erozji
wstecznej, rynnami erozyjnymi do głębokości zaledwie 2 m. W biegu środkowym
i dolnym koryta są słabo wykształcone (miejscami są to płytkie rowy melioracyjne)
i w okresie wegetacyjnym zarośnięte roślinnością hydrofilną. Podczas wezbrań materiał
dostępny do transportu fluwialnego szybko się wyczerpuje i mimo wysokich stanów
wody koncentracja odprowadzanej zawiesiny spada. Tak więc w tych dwóch zlewniach
o odprowadzaniu zawiesiny decyduje charakter koryt (Krzemień, Święchowicz 1992,
Krzemień 1995, Święchowicz 2001, 2002a,b).
Zlewnia Leśnego Górnego Potoku charakteryzuje się mniejszymi zmianami
koncentracji zawiesiny, co spowodowane jest niewielką intensywnością spłukiwania
na zalesionych stokach oraz występowaniem szerokiego dna doliny zbudowanego

Rycina 8.1. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny [mg·dm-3] w Starej Rzece (SR), Dworskim Potoku (DP), Kubaleńcu (K), Leśnym Potoku (LP)
i Leśnym Górnym Potoku (LGP) w latach hydrologicznych 2003 i 2004
Figure 8.1. Seasonal changes in suspended matter concentration [mg·dm-3] in Stara Rzeka (SR), Dworski Potok (DP), Kubaleniec (K), Leśny
Potok (LP) and Leśny Górny Potok (LGP) in hydrological years 2003 and 2004
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z drobnofrakcyjnych osadów fluwialnych, proluwialnych i deluwialnych, a oddzielonego od
zboczy wysokimi krawędziami erozyjno-denudacyjnymi, które uniemożliwiają dostawę
materiału klastycznego ze stoków do koryt. Dlatego o odprowadzaniu zawiesiny decyduje przede wszystkim charakter koryta potoku głównego i jego okresowych dopływów.
W dolnym odcinku dno doliny rozcięte jest do głębokości prawie 5,5 m, a w jego obrębie
występują podcięcia erozji bocznej. Zbocza i dno koryta, które są podczas podwyższonych stanów wody podcinane i rozmywane, stanowią główne źródło dostawy zawiesiny.
Okresowo, podczas intensywnych zdarzeń opadowych, bezpośrednim źródłem dostawy
zawiesiny jest gęsta sieć debrzy rozcinających stoki oraz leśne drogi dochodzące do
koryt potoków.

8.3. Sezonowe zmiany koncentracji
Od 1987 r. w zlewni Starej Rzeki1 maksymalne wartości koncentracji zmieniały
się od 2921 do 13298 mg·dm-3 i zawsze najwyższe wartości stwierdzano w Starej Rzece
(tab. 8.3, Krzemień, Święchowicz 1992, Krzemień, Sobiecki 1998, Święchowicz 2002b).
Wysoka koncentracja może występować o każdej porze roku i w każdym miesiącu. Związane
jest to z wezbraniami zarówno roztopowymi jak i deszczowymi. a podstawie monitoringu
zawiesiny prowadzonego od 1987 r., wynikają następujące wnioski (tab. 8.3).
Zdecydowanie najwyższa koncentracja zawiesiny we wszystkich potokach występowała w półroczu letnim. Podobnie, średnie wartości koncentracji były wyższe
w półroczu letnim, co związane było z częstszym występowaniem wezbrań opadowych
w tej części Karpat. Zaznaczyła się jednak wyraźna sezonowość odprowadzania zawiesiny,
przypadająca głównie na okres wiosny i lata (tab. 8.3, ryc. 8.2). Zlewnie różnej wielkości
i złożone z wielu zlewni cząstkowych (Starej Rzeki i Leśnego Potoku) wykazywały inną
dynamikę odprowadzania zawiesiny niż zlewnie elementarne. O wielkości koncentracji
decydowało nie tylko natężenie procesów erozyjnych w korycie rzeki głównej, ale również
wielkość zawiesiny dostarczana przez dopływy. Widoczna była ona także w różnicach
względnej wielkości odprowadzanych ładunków w tych obu ciekach (tab. 8.5).

8.4. Zmiany koncentracji podczas wezbrań
w latach hydrologicznych 2002-2004
Reżim hydrologiczny Starej Rzeki charakteryzuje się niewyrównanym odpływem
w ciągu roku, a o odprowadzaniu materiału decydują w dużym stopniu krótkie okresy
wezbraniowe. Przebieg wezbrań o różnej genezie i wielkości na Starej Rzece i jej zlewniach cząstkowych jest bardzo zróżnicowany. Ładunek odprowadzanego przez wezbrania

1

na podstawie monitoringu zawiesiny prowadzonego od 1987 r. w ramach programu badawczego
Stacji Naukowej IGiGP UJ.

lata hydrologiczne 1988-2004.

lata hydrologiczne 1988-2004.

lata hydrologiczne 2002-2004.

1

2

3

Table 8.3. Seasonal changes of suspended matter concentration in the foothill catchments with various land uses during hydrological years
of 1987-2004

Tabela 8.3. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny w różnie użytkowanych zlewniach pogórskich w latach hydrologicznych 1987-2004
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Figure 8.2.Seasonal changes in suspended matter concentration [mg·dm-3] in Stara Rzeka (SR), Dworski Potok (DP), Kubaleniec (K), Leśny
Potok (LP) and Leśny Górny Potok (LGP) in hydrological years 1987-2004

Rycina 8.2. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny [mg·dm-3] w Starej Rzece (SR), Dworskim Potoku (DP), Kubaleńcu (K), Leśnym Potoku (LP)
i Leśnym Górnym Potoku (LGP) w latach hydrologicznych 1987-2004
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Table 8.4. Change in the concentration of suspended matter during selected floodwaves in the foothill catchments with various land uses during
hydrological years of 2002-2004

Tabela 8.4. Zmiany koncentracji zawiesiny podczas wybranych wezbrań w różnie użytkowanych zlewniach pogórskich w latach hydrologicznych
2002-2004
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Tabela 8.5. Odprowadzanie zawiesiny i fosforu (P) z różnie użytkowanych zlewni pogórskich
w roku hydrologicznym 2004
Table 8.5. Export of the suspended matter and phosphorus (P) from the foothill catchments with
various land uses during the hydrological year of 2004

materiału jest też bardzo różny i może wynosić od kilku aż do kilkudziesięciu procent
rocznego ładunku. Wezbrania odgrywają dużo większą rolę w odprowadzaniu zawiesiny
aniżeli substancji rozpuszczonych. Przy stosunkowo małej zmienności stężeń materiału
rozpuszczonego w Starej Rzece ładunek materiału rozpuszczonego jest uzależniony
głównie od zmian natężenia przepływu (Krzemień, Święchowicz 1992, Krzemień 1995,
Krzemień, Sobiecki 1998, Święchowicz 2002c).
W okresie badań zarejestrowano występowanie wezbrań spowodowanych zarówno
topnieniem pokrywy śnieżnej, jak i opadami frontalnymi oraz burzowymi. Do analizy
wybrano 12 wezbrań Starej Rzeki, 13 wezbrań Kubaleńca i 6 wezbrań Leśnego Górnego
Potoku (tab. 8.4). Zmiany koncentracji zawiesiny przedstawiono w odniesieniu do dwóch
typów wezbrań (roztopowego i opadowego frontalnego), które wystąpiły równocześnie
w Starej Rzece, Kubaleńcu i Leśnym Górnym Potoku. Koncentracja zawiesiny podczas
wezbrań była bardzo zróżnicowana. Najwyższe wartości zanotowano w Starej Rzece, a najniższe w Leśnym Górnym Potoku (tab. 8.4). Zależności pomiędzy przepływem a koncentracją zawiesiny podczas wezbrań Starej Rzeki mają kształt pętli prawoskrętnych, a maksymalne wartości koncentracji następują przed kulminacją przepływu wody lub w jej trakcie
(ryc. 8.3, Święchowicz, Żelazny 2005). Świadczy to o szybkiej dostawie wody do cieków
i uruchamianiu do transportu fluwialnego drobnego materiału z dna i brzegów koryta.
Po kulminacji, w fazie opadania fali wezbraniowej, koncentracja zawiesiny gwałtownie
opada. Maksymalna koncentracja zawiesiny w Kubaleńcu była zdecydowanie niższa niż
w Starej Rzece (tab. 8.4). Zaznaczyła się też wyraźna różnica w koncentracji zawiesiny
w zależności od typu wezbrania. Zdecydowanie wyższe wartości maksymalnej koncentracji wystąpiły podczas wezbrania roztopowego (10-15 marca 2003 r.). Zależności pomiędzy
przepływem, a koncentracją zawiesiny podczas wezbrań w Kubaleńcu miały – podobnie
jak w Starej Rzece – kształt pętli prawoskrętnych. Niższe wartości koncentracji związane
były z szybszym wyczerpywaniem się w korycie materiału dostępnego do transportu
fluwialnego (ryc. 8.4, Święchowicz, Żelazny 2005). W Leśnym Górnym Potoku wartości
koncentracji zawiesiny podczas wezbrań były zdecydowanie najniższe. Nie zaznaczyła
się wyraźna różnica w koncentracji w zależności od typu wezbrania. Pętle, podobnie
jak w przypadku poprzednich, są prawoskrętne i świadczą o wyprzedzeniu maksymalnej
koncentracji zawiesiny w stosunku do kulminacji przepływu (ryc. 8.4).
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Rycina 8.3. Natężenie przepływu wody [dm3·s-1] i koncentracja zawiesiny [mg·dm-3] w Starej Rzece
(SR), Kubaleńcu (B) i Leśnym Górnym Potoku (C) podczas wezbrania deszczowego w lipcu 2004 r.
oraz związki pomiędzy przepływem wody a koncentracją zawiesiny (a, b, c)
Figure 8.3. Water discharge [dm3·s-1] and concentration of suspended matter [mg·dm-3] in the Stara
Rzeka (SR), Kubaleniec (B) and Leśny Górny Potok (C) during a rainfall-induced floodwave
in July 2004 and relationships between water flow and suspended matter concentration (a, b, c)
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Rycina 8.4. Natężenie przepływu wody [dm3·s-1] i koncentracja zawiesiny [mg·dm-3] w Starej Rzece
(A), Kubaleńcu (B) i Leśnym Górnym Potoku (C) podczas wezbrania roztopowego w marcu 2003 r.
oraz związki pomiędzy przepływem wody a koncentracją zawiesiny (a, b, c)
Figure 8.4. Water discharge [dm3·s-1] and concentration of suspended matter [mg·dm -3] in
Stara Rzeka (SR), Kubaleniec (B) and Leśny Górny Potok (C) during a thaw-induced floodwave
in March 2003 and relationships between water flow and suspended matter concentration (a, b, c)
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W przekrojach hydrometrycznych potoków pobrano próby2 zawiesiny transportowanej podczas wezbrania, które miało miejsce w dniach 23-31 lipca 2004 roku. Skład
granulometryczny transportowanej zawiesiny był zróżnicowany. W Starej Rzece były to
głównie pyły (10-60%) i piaski (18-58%), w Leśnym górnym dominował piasek (26-70%)
oraz pył (10-60%). Ilość części spławialnych (<0,002 mm) w obydwu potokach wynosiła
średnio od 2,7% (Stara Rzeka) do 3% (Leśny Górny Potok). Natomiast w zlewni Kubaleńca transportowana zawiesina składała się głównie z pyłu (45-70%) i iłu (19-48%).
Podobne wyniki uzyskano w Dworskim Potoku, gdzie zdecydowanie dominowały pyły
(40-90%) i iły (23-42%). Skład granulometryczny zawiesiny wskazuje na źródła jej pochodzenia. A są nimi głównie brzegi i dno koryta. W Dworskim Potoku i Kubaleńcu są to
przede wszystkim pokrywy pyłowe (aluwia i deluwia) wypełniające dno doliny, natomiast
w Starej Rzece i Leśnym Górnym Potoku więcej jest materiału pochodzącego ze źródłowej
części zlewni, która zbudowana jest ze skał fliszowych; stąd większy udział piasku.

8.5. Ładunek zawiesiny i odprowadzanego
w niej fosforu całkowitego (P)
Na podstawie pomiarów koncentracji zawiesiny oraz stanów wody w przekrojach
wodowskazowych Starej Rzeki, Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku oraz oznaczeń
zawartości fosforu w zawiesinie [mg·kg-1] obliczono ilość odprowadzanej ze zlewni
zawiesiny oraz odprowadzanego w zawiesinie fosforu całkowitego (P) w roku hydrologicznym 2004. Obliczenia wykonano według następującego wzoru:
LCs = Śred. waż.·H·10-6
LCs – ładunek odprowadzanej zawiesiny [kg]
Śred. waż. – średnia ważona (wagą było natężenie przepływu) koncentracji zawiesiny
[mg·dm-3]
H – odpływ wody ze zlewni [dm3]
Ilość odprowadzonego w zawiesinie fosforu obliczono według następującego wzoru:
LP = Med.P·LCs
LP – ładunek odprowadzonego w zawiesinie fosforu (P) [kg]
Med.P – mediana zawartości fosforu w zawiesinie [kg·ha-1] obliczona ze wszystkich pomiarów dokonanych zarówno w okresach międzywezbraniowych,
jak i wezbraniowych
LCs – ładunek odprowadzanej zawiesiny [kg]
Wyniki obliczeń uzyskane w oparciu o pomiary w przekrojach wodowskazowych
zamykających zlewnie odniesiono do powierzchni zlewni i uzyskano wartość wskaźnika
odpływowej denudacji jednostkowej [kg·ha-1] oraz wskaźnika odprowadzanego ze zlewni
fosforu całkowitego [kg·ha-1].
2

W Starej Rzece pobrano 8 prób zawiesiny, w Leśnym Górnym Potoku – 9, w Kubaleńcu – 7,
a w Dworskim Potoku – 4.
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Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie odprowadzanej ze zlewni
zawiesiny i fosforu (P) (tab. 8.5). Najwięcej zawiesiny zostało odprowadzone ze zlewni
Starej Rzeki, następnie ze zlewni Kubaleńca, a najmniej ze zlewni Leśnego Górnego
Potoku. W roku hydrologicznym 2004, ładunek zawiesiny odprowadzanej ze zlewni
Kubaleńca stanowił 0,45%, a ze zlewni Leśnego Górnego Potoku zaledwie 0,05%
całkowitego ładunku zawiesiny odprowadzanego przez Starą Rzekę. Wskaźniki odpływowej mechanicznej denudacji jednostkowej wynosiły odpowiednio: w zlewni Starej
Rzeki – 131,8 t·km-2·rok-1, w zlewni Kubaleńca – 12,9 t·km-2·rok-1, w zlewni Leśnego
Górnego Potoku – 3,0 t·km-2·rok-1.
Zlewnia Starej Rzeki (do przekroju hydrometrycznego) składa się z 30 zlewni
cząstkowych, odwadnianych stale lub okresowo przez bezpośrednie dopływy Starej
Rzeki. Wśród nich 28 zlewni jest podobnej wielkości – do 1 km2 powierzchni. Dwie
pozostałe zaś są zlewniami, o znacznie większej powierzchni. Są to zlewnie: Dubielickiego Potoku – o powierzchni 3,5 km2, w której wyróżniono 4 zlewnie elementarne
i Leśnego Potoku, o powierzchni 4,9 km2, w której wyróżniono 10 zlewni elementarnych. W zlewni Starej Rzeki kilkanaście (14) zlewni elementarnych ma warunki morfodynamiczne podobne do tych, jakie panują w zlewni Kubaleńca i charakteryzuje się
podobną strukturą użytkowania (Święchowicz 1992). Zlewnie te występują w obrębie
niższego stopnia progu Pogórza, głównie w północnej części zlewni i charakteryzują
się typem rzeźby pogórzy niskich. Gdyby w wyróżnionych zlewniach cząstkowych,
przyjąć takie same wartości odprowadzania zawiesiny jak w Kubaleńcu, to okaże
się, że tylko nieco ponad 6% transportowanej przez Starą Rzekę zawiesiny dostarczane jest z tych właśnie zlewni. Liczną grupę (21) stanowią zlewnie w większości
zalesione, które występują w obrębie wyższego fliszowego stopnia progu Pogórza
i charakteryzują się warunkami morfodynamicznymi podobnymi do tych, które panują
w zlewni Leśnego Górnego Potoku. Gdyby z przybliżeniem przyjąć dla nich takie
same wartości odprowadzania zawiesiny jak dla Leśnego Górnego Potoku, to okaże się,
że z tych zlewni dostarczane jest do koryta Starej Rzeki niecałe 1,0% zawiesiny.
Ilość odprowadzanego fosforu w zawiesinie była zróżnicowana w poszczególnych
zlewniach. Najwięcej tego pierwiastka zostało odprowadzone wraz z zawiesiną ze Starej
Rzeki (0,752 kg·ha-1), ponad 8-krotnie mniej ze zlewni Kubaleńca i ponad 40-krotnie
mniej ze zlewni Leśnego Górnego Potoku (tab. 8.5).

8.6. Źródła dostawy zwietrzeliny do koryta potoków
Dostawa zawiesiny do koryt potoków jest procesem złożonym. Kluczowymi czynnikami warunkującymi dostawę zawiesiny do koryta jest wielkość zlewni, jej rzeźba
i użytkowanie ziemi. Trudno jest jednoznacznie ilościowo ocenić, skąd pochodzi
transportowany w ciekach materiał i jaki jest udział poszczególnych źródeł w całkowitym odprowadzanym ze zlewni ładunku zawiesiny. Zawiesina transportowana przez
cieki może być dostarczana ze stoków przez spłukiwanie, może pochodzić z rozmywania aluwiów w korytach rzecznych przez erozję boczną lub wgłębną. Do koryta
rzeki głównej zawiesina może być dostarczana przez boczne dopływy oraz z dróg
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i ścieżek gruntowych spełniających rolę cieków epizodycznych czy nawet okresowych
(Welc 1972, Froehlich 1975, 1982, 1986, Froehlich, Słupik 1986, Angiel, Kaszowski 1992,
Krzemień, Święchowicz 1992, Kostrzewski i in. 1994, Soja 1994, 2002, Soja, Prokop
1996, Mazurek 1998, Krzemień, Sobiecki 1998, Święchowicz 2002b,c, Ciupa 2005).
Rzeczywiste obszary dostawy są zróżnicowane i najczęściej lokalne oraz zmieniają się
w ciągu roku w zależności od cech opadu, stanu powierzchni gruntu i użytkowania ziemi
(Froehlich 1982, 1986, Krzemień, Święchowicz 1992, Święchowicz 2001, 2002a,b,c,
Soja 1994). Najczęściej obszary dostawy stanowią wąskie pasy wzdłuż koryta cieku
głównego i jego dopływów, rozcięcia erozyjne na stokach oraz drógi (Froehlich 1986).
Jednak każda zlewnia charakteryzuje się indywidualnymi i zróżnicowanymi obszarami
dostawy zawiesiny.
Zlewnia Starej Rzeki jest typową zlewnią pogórską, w której występują szerokie
(do 250 m) akumulacyjne dna dolin porośnięte trawą. Stoki natomiast są uprawiane
lub zalesione. Dostawa materiału ze stoków do koryt uwarunkowana jest w większym
stopniu przestrzennym zróżnicowaniem użytków niż zajmowaną przez nie powierzchnią.
W obrębie zlewni Starej Rzeki występuje duże zróżnicowanie w wielkości powierzchni
stoków, intensywnie przeobrażanych przez spłukiwanie. Północna cześć zlewni jest
użytkowana rolniczo (duże spłukiwanie). Natomiast południowa cechuje się znacznie
większym udziałem powierzchni leśnych (małe spłukiwanie), a mniejszą powierzchnię
gruntów ornych.
Granica pomiędzy stokami i dnami dolin podkreślona jest zarówno użytkowaniem,
jak i granicami morfologicznymi. Wypukło-wklęsłe stoki przechodzą w dna dolin szerokimi deluwialnymi lub proluwialnymi równinami podstokowymi lub wyraźnymi krawędziami, które mogą być zadrzewione. Dna dolin Starej Rzeki i jej dopływów rozcięte
są rynnami erozyjnymi, głębokimi do kilku metrów, przy czym rozcinanie postępuje
w górę potoków. Dna dolin stanowią więc stosunkowo szeroką strefę oddzielającą stoki
od koryt potoków, co wpływa w decydujący sposób na dostawę materiału ze stoków do
koryt. W zlewni Starej Rzeki – prawie na całej długości doliny – występują wzdłuż koryta
zadrzewienia (głównie olchowo-jesionowych) na brzegach, które pełnią dwie funkcje.
Z jednej strony stabilizują koryto ograniczając erozję boczną, a z drugiej stanowią barierę,
uniemożliwiającą dotarcie spłukanego ze stoków materiału do koryt potoków.
W zlewni Dworskiego Potoku szerokość dna doliny jest zróżnicowana od 5 do 50 m.
Krzewy, głównie wierzbowe i olchowe, występują tylko w niektórych odcinkach koryta,
natomiast dna na całej długości oddzielone jest od stoków wysoką krawędzią związaną
z uprawą stoków, oranych prostopadle do spadku. Dno doliny porośnięte roślinnością
wodolubną nie jest koszone, ani wypasane. W zlewni Kubaleńca szerokość dna doliny
wynosi od 10 do 60 m. Dno wykorzystywane jest przez rolników jako łąki i pastwiska
i na prawie całej długości jest regularnie koszone lub wypasane. Wzdłuż koryta na
długich odcinkach występują zadrzewienia, które również przez właścicieli gospodarstw
są przycinane lub przecinane, by nie dopuścić do ich nadmiernego rozrastania i rozprzestrzeniania w dnie doliny. Są to głównie wierzby i olchy. Dno Leśnego Górnego Potoku
o szerokości zróżnicowanej od 6,5 do 22 m na całej długości porośnięte jest wysokimi
trawami i drzewami – głównie olchą.
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Duże rozdrobnienie pól i mozaika upraw w zlewni Kubaleńca sprawia, że proces
spłukiwania nie obejmuje równocześnie wszystkich pól. Tak więc transport i depozycja
spłukiwanej gleby podczas poszczególnych opadów następuje skokowo i lokalnie
(Święchowicz 2002c), a większość spłukiwanej gleby akumulowana jest w obrębie
podstokowych równin deluwialnych i dna doliny. Natomiast w zlewni Dworskiego
Potoku, prawie w całości obsiewanej jednym typem upraw, skutki ulew mogą być większe.
Dochodzi bowiem do intensywnej erozji spowodowanej spłukiwaniem powierzchniowym
i linijnym, a głębokie rozcięcia na stokach są dodatkowymi drogami dostawy zawiesiny
również i do koryta potoku (Święchowicz 2004). Jednak i tutaj większość spłukiwanego
materiału akumulowana jest w obrębie podstokowych spłaszczeń deluwialnych powyżej
krawędzi.
Zalesiona zlewnia Leśnego Górnego Potoku charakteryzuje się niewielkim natężeniem procesów morfogenetycznych na stokach. Dominują ruchy masowe oraz erozja
linijna skoncentrowana w debrzach rozcinających stoki. Jednak transport materiału zachodzi na krótkie odległości. Dna debrzy w odcinkach ujściowych są zapłynięte stożkami
proluwialnymi, które równocześnie nadbudowują dno doliny głównej i stanowią barierę
utrudniającą dotarcie erodowanej na stokach gleby, do koryt potoków. Pomimo innego
typu użytkowania, stoki i koryto Leśnego Górnego Potoku są również słabo ze sobą
powiązane. Szerokie, podmokłe dno, wysokie krawędzie oraz rozległe stożki proluwialne
u wylotu dolin bocznych utrudniają dostawę zawiesiny do koryta potoku.
Układ pól oraz gęsta sieć dróg śródpolnych i miedz ma duży wpływ na przebieg spłukiwania na stokach, a tym samym na obieg substancji biogennych. Najlepiej
jest to widoczne na przykładzie zlewni Kubaleńca. W obrębie stoków użytkowanych
rolniczo z sekwencją działek różnie użytkowanych i oddzielonych od siebie miedzami,
poszczególne odcinki funkcjonują najczęściej niezależnie od siebie. Przemieszczanie
gleby następuje w obrębie działek, a jego akumulacja zwykle w ich dolnej części
– w obrębie poprzecznej bruzdy lub na początku niższej działki. W wyniku tego dochodzi
do tworzenia wyraźnych spłaszczeń na granicy działek i kształtowania się nieregularnego profilu stoków. Na transport materiału na stokach ma również wpływ wielkość
działek rolniczych oraz występowanie w ich obrębie bruzd podłużnych, które ułatwiają
odprowadzanie materiału i poprzecznych wymuszających lokalną depozycję. Również
śródpolne drogi, zadrzewione skarpy różnego pochodzenia, granice między użytkami
rolnymi i lasem pełnią rolę lokalnych baz denudacyjnych, wymuszających depozycję.
Materiał, odprowadzany z działek bezpośrednio przylegających do dna doliny, deponowany jest w obrębie podstokowych równin deluwialnych lub w samym dnie. Zasięg
odprowadzania materiału zależy przede wszystkim od sposobu użytkowania działek
przylegających do dna doliny. Największa ilość materiału pochodzi z pól zajętych przez
rośliny okopowe. Spłukiwany materiał jest najczęściej akumulowany na ich przedłużeniu
w postaci różnej wielkości stożków deluwialnych wychodzących z bruzd podłużnych,
ograniczających poszczególne działki lub też z bruzdy poprzecznej występującej na granicy pól z dnem doliny. Materiał ten, w większości, zatrzymywany jest w obrębie dna
doliny przez bujną roślinność trawiastą oraz w obrębie licznych mikroform, będących
skutkiem nierównomiernej i epizodycznej akumulacji w obrębie dna doliny. Tak więc
spłaszczenia w obrębie stoków, podstokowe równiny deluwialne i stożki deluwialne
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w dnie doliny są potencjalnym magazynem spłukiwanej ze stoków gleby, a wraz z nią
i niektórych związków biogennych. Związki biogenne pochodzące ze stoków i czasowo
zmagazynowane w obrębie den dolin i u podnóży stoków mogą być dostarczane do koryt
potoków z opóźnieniem, podczas kolejnych zdarzeń opadowych.
Dna dolin z powszechnymi podstokowymi równinami deluwialnymi i proluwialnymi
stanowią strefę oddzielającą dwa słabo ze sobą powiązane systemy – stokowy i korytowy.
Jest to bariera, uniemożliwiająca dotarcie większej ilości materiału do koryta potoku.
Strefa ta przekraczana jest bardzo rzadko – podczas ekstremalnych zdarzeń opadowych
(Święchowicz 2001, 2002a,b,c).
Znaczący transport zawiesiny związany jest z występowaniem podwyższonych
przepływów, a o ilości odprowadzanej ze zlewni w cyklu rocznym zawiesiny decyduje
występowanie bądź brak wezbrań, podczas których może zostać odprowadzone nawet
do 95% rocznego ładunku zawiesiny (Welc 1988, Soja 1994). W małych zlewniach
zmiany koncentracji zawiesiny w ciągu roku są bardzo duże. W rocznym cyklu transport
zawiesiny nawiązuje do rytmu odpływu wody. Najwyższe koncentracje występują podczas wezbrań i podobnie jak wezbrania mogą wystąpić zarówno w półroczu zimowym
(wezbrania roztopowe) lub letnim (wezbrania opadowe). Jednak najbardziej aktywny
jest okres wiosny i lata obejmujący roztopy i opadowe wezbrania letnie (Welc 1988,
Soja 1994, Tylkowski 2003, Święchowicz, Żelazny 2005).
Podczas wezbrań zawiesina transportowana w korytach potoków pochodzi głównie
z pogłębiania i poszerzania samego koryta, zwłaszcza w głębiej rozciętych ujściowych
odcinkach. Potwierdzają to wyniki pomiarów koncentracji zawiesiny w korytach wszystkich badanych potoków. Niezależnie bowiem od typu wezbrania oraz użytkowania ziemi
w zlewni maksymalne wartości koncentracji zawiesiny występują zwykle przed kulminacja przepływu. Wskazuje to na szybką dostawę drobnego materiału z dna i brzegów koryta
oraz jego najbliższego otoczenia. Bardzo duże zmiany koncentracji zawiesiny podczas
wezbrań oraz jej znaczne zmniejszanie się podczas kolejnych kulminacji wskazuje na
szybkie wyczerpywanie się zasobów materiału dostępnego do transportu fluwialnego
(Krzemień, Święchowicz 1992, Święchowicz, Żelazny 2005).
Charakterystyczną cechą obiegu zawiesiny jest to, że stanowi ona stanowi tylko
niewielką część całkowitego ładunku transportowanego przez Starą Rzekę. W zlewni
Starej Rzeki oraz w jej zlewniach cząstkowych zaznacza się przewaga denudacji
chemicznej nad mechaniczną (Krzemień 1995, Święchowicz 2001, 2002b,c).
W południowej części większość zlewni cząstkowych jest zalesiona stąd intensywność procesu spłukiwania jest niewielka. Głównym potencjalnym źródłem dostawy
zawiesiny są dobrze uformowane koryta, dzięki istnieniu stałej sieci rzecznej oraz głęboko wcięte drogi. Jednak ilość odprowadzanej z nich zawiesiny jest niewielka (tab. 8.5).
W części północnej odprowadzanie zawiesiny z użytkowanych rolniczo zlewni jest większe, gdyż większa jest intensywność procesów erozyjnych na stokach, zwłaszcza jeśli nie
są chronione przez roślinność. Jednak mimo dużej intensywności procesów erozyjnych
na stokach, większość transportowanej gleby jest akumulowana u podnóży stoków oraz
w obrębie porośniętych trawą den dolin. Ponadto w zlewniach tych dominują cieki okresowe
lub epizodyczne, brak jest dobrze wykształconych koryt rzecznych, a w wielu miejscach
cieki płyną płytkimi rowami melioracyjnymi rozcinającymi płaskie podmokłe dna dolin.
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Większość zawiesiny pochodzi z koryta Starej Rzeki i innych potoków oraz
z ich najbliższego otoczenia. W korycie Starej Rzeki, płynącym w głębokiej rynnie
erozyjnej, rozcinającej dno doliny, już przy podwyższonych stanach wody możliwa jest
dostawa zawiesiny z rozmywanych brzegów. Dostawa jest tym łatwiejsza, że koryto
ma przebieg kręty i występuje w nim wiele podcięć brzegowych. Należy też zwrócić
uwagę i na to, że koryta małych cieków pogórskich są w znacznym stopniu zarośnięte, a podczas wezbrań szybko wyczerpują się w nich zasoby materiału dostępnego do
transportu. Podsumowując, należy stwierdzić, że zawiesina, wynoszona poza zlewnię
pogórską, pochodzi z niewielkiej części jej powierzchni. Przemieszczanie znacznych mas
materiału na stokach wskutek spłukiwania nie znajduje w pełni swego odzwierciedlenia
w transporcie zawiesiny przez rzeki. Przeważająca cześć materiału spłukiwanego
ze stoków zostaje zdeponowana u ich podnóża oraz w dnach dolin i nie dociera do
koryt. Mimo dużej gęstości polnych dróg, związanej z rolniczym użytkowaniem ziemi
w zlewni, ich rola w dostawie materiału nie jest duża, jeśli są to drogi zadarnione
i płytko wcięte. Materiał transportowany nimi jest osadzany i akumulowany w dnach
dolin. W południowej, fliszowej części zlewni decydującą rolę w dostawie zwietrzelin
mają głęboko wcięte drogi gruntowe, bezpośrednio dochodzące do koryta.

8.7. Podsumowanie
W pogórskiej zlewni Starej Rzeki koncentracja zawiesiny w poszczególnych
latach hydrologicznych zmieniała się w bardzo szerokich granicach i była zróżnicowana
w obrębie potoków odwadniających różnie użytkowane zlewnie cząstkowe. Głównymi
czynnikami wpływającymi na koncentrację zawiesiny jest wielkość zlewni, rzeźba oraz
użytkowanie ziemi. Najwyższe średnie i maksymalne wartości koncentracji zawiesiny
występowały zawsze w Starej Rzece.
Wysokie wartości koncentracji zawiesiny we wszystkich potokach występowały
w półroczu letnim. Podobnie, średnie wartości koncentracji są wyższe w półroczu letnim,
co związane jest z częstszym występowaniem wezbrań opadowych w tej części Karpat.
Zaznacza się jednak wyraźna sezonowość odprowadzania zawiesiny, przypadająca głównie
na okres wiosny i lata. Zlewnie różnej wielkości i złożone z wielu zlewni cząstkowych
(Starej Rzeki i Leśnego Potoku) wykazują, inną dynamikę odprowadzania zawiesiny niż
zlewnie elementarne. O koncentracji zawiesiny decyduje nie tylko natężenie procesów
erozyjnych na stokach i w korycie głównego cieku, ale również wielkość zawiesiny
dostarczana przez dopływy.
Na Pogórzu koryta potoków – nawet w zlewniach użytkowanych rolniczo – są
w niewielkim stopniu zasilane materiałem klastycznym pochodzącym ze stoków. Występowanie w zlewniach podstokowych równin deluwialnych oraz szerokich akumulacyjnych
den dolin porośniętych trawą sprawia, że większość materiału uruchamianego na stokach
jest akumulowana w ich obrębie, a tylko niewielka jego część trafia do koryt potoków.
Stosunkowo duże zróżnicowanie koncentracji zawiesiny w poszczególnych potokach
zależy od wykształcenia koryt i możliwości jego dostawy z najbliższego otoczenia.
W obrębie wyższego fliszowego stopnia progu Pogórza, koryta rzeczne, miejscami docinają
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się do fliszowego podłoża. Jednak występowanie w tych zlewniach szerokich, płaskich
den dolin i zalesionych stoków, również uniemożliwia bezpośrednią dostawę zawiesiny
ze stoków do koryt. Drobnofrakcyjne osady fluwialne i proluwialne deponowane w dnach
dolin oraz w obrębie stożków proluwialnych u wylotu debrzy, są potencjalnym źródłem
dostawy zawiesiny do koryt potoków. Osady te są uruchamiane podczas wezbrań, kiedy
dochodzi do pogłębiania i poszerzania dna na skutek erozji. Podczas ekstremalnych
zdarzeń opadowych dochodzi również do okresowej dostawy zawiesiny bezpośrednio
do koryt potoków, gęstą siecią rozcinających stoki debrzy.
W zlewniach użytkowanych rolniczo, mimo dużej intensywności procesów erozyjnych na stokach, spłukiwana gleba akumulowana jest w obrębie podstokowych
równin deluwialnych i w szerokich dnach dolin i tylko pewna jej część dociera do
koryt potoków. Dna dolin w tych zlewniach, rozcięte tylko w dolnym biegu, na skutek
erozji wstecznej, rynnami erozyjnymi do głębokości zaledwie 2 m. W biegu środkowym
i dolnym koryta są słabo wykształcone – miejscami są to płytkie rowy melioracyjne –
– a w okresie wegetacyjnym zarośnięte roślinnością hydrofilną. Tak więc materiał dostępny do transportu fluwialnego szybko się wyczerpuje i mimo wysokich stanów wody
koncentracja odprowadzanej zawiesiny spada.
W pogórskiej zlewni Starej Rzeki charakterystyczną cechą wezbrań zarówno roztopowych jak i deszczowych, niezależnie od użytkowania zlewni, jest występowanie
pętli prawoskrętnych. Maksymalne wartości koncentracji zawiesiny występują zwykle
przed kulminacją przepływu. Wskazuje to na szybką dostawę drobnego materiału
z dna i brzegów koryta oraz jego najbliższego otoczenia. Bardzo duże zmiany koncentracji zawiesiny podczas wezbrań oraz jej znaczne zmniejszanie się podczas kolejnych
kulminacji wskazuje na szybkie wyczerpywanie się zasobów materiału dostępnego do
transportu fluwialnego.
Wielokrotnie wyższe odprowadzanie fosforu całkowitego ze zlewni Starej Rzeki
niż w zlewniach Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku jest skutkiem sorbcji ścieków
bytowo-gospodarczych bezpośrednio wprowadzanych do Starej Rzeki.

9.

Cechy fizykochemiczne
wód podziemych

Współczesne zagrożenie jakości wód podziemnych w obszarach wiejskich jest często
wynikiem migracji do wód podziemnych ścieków o charakterze bytowym-gospodarczym.
Jednym z celów cząstkowych przeprowadzonych badań było określenie zanieczyszczenia wód podziemnych mineralnymi związkami azotu (NH4+, NO2- i NO3-) oraz ortofosforanami (PO43-). Ocenę stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych przeprowadzono
w odniesieniu do wartości granicznych wskaźników jakości wód podziemnych (Dz. U.
nr 32, poz. 284)1.
W zlewni Starej Rzeki2 pobrano próbki wody z 284 studni oraz z kilku źródeł3.
Poszczególne etapy pracy zostały opisane w rozdziale metody badań terenowych.
W tabeli 9.1 są zestawione terminy poboru próbek wód. Do analizy wybrano 88 studni,
w których, co najmniej dwa razy oznaczono związki biogenne4.

Przy kwalifikowaniu wody do odpowiedniej klasy odnoszono się indywidualnie do każdego analizowanego
związku biogennego.
2
Kilkanaście studni położonych na wododziale było poza działem topograficznym zlewni Starej Rzeki, zostały
one uwzględnione, ponieważ od wielu lat są przedmiotem hydrochemicznych badań.
3
Niewielu młodych gospodarzy pamięta, czy studnia, która ma niekiedy 1 m głębokości była źródłem i została
obudowana. Kilka studni ma samoczynny odpływ.
4
W 10 studniach − 6-krotnie; w 7 − 5-krotnie; w zależności od związku biogennego, w 8-13 studniach −
4-krotnie; w 22-26 studniach − 3-krotnie; w 34-45 studniach − 2-krotnie.
1
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9.1. Średnie stężenie związków biogennych w wodach
podziemnych
Tabela 9.1. Terminy poboru wód i liczba pobranych (n) wód ze studni gospodarskich
Table 9.1. Timing and number (n) of samples
taken in household wells

Średnia głębokość zwierciadła wody
podziemnej w zlewni Starej Rzeki wynosiła 5,5 m p.p.t., a poziom zwierciadła
wód podziemnych zmieniał się przeciętnie
o 2,4 m (tab. 9.2).
Badane wody były słabo kwaśne
o pH 6,72 (ryc. 9.1) i miały podwyższoną
przewodność.
Wśród związków biogennych najwyższe średnie stężenie miały jony NO3-,
a niewielkie NH4+, NO2- i PO43-. Największą
dynamiką stężeń wśród związków biogennych
wyróżniał się NH4+ (Cv=3,57), a najmniejszą
NO3- (Cv=1,19).
Z makroelementów najwyższe stężenie wśród anionów miały Cl-, a następnie
HCO3- i SO42-, a wśród kationów najwyższe − Ca2+, a następnie Na+, Mg2+ i K+.
Największą dynamiką stężeń wyróżniał
się K + (C v=2,64), a najmniejszą Ca 2+
(Cv=0,61).

9.2. Przestrzenne zróżnicowanie jakości wód podziemnych
Przestrzenne zróżnicowanie jakości wody w studniach gospodarskich przedstawiono
na rycinach 9.2. (NH4+), 9.3. (NO2-), 9.4. (NO3-) i 9.5. (PO43-). W tle przedstawiono
pokrycie terenu (ortofotomapa) oraz budowę geologiczną według Z.R. Olewicza
(1973a,b). Ocenę stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych przeprowadzono poprzez
porównanie średniego, najniższego i najwyższego stężenia związków biogennych
z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód podziemnych, osobno dla każdej
studni. Ryciny A – przedstawiają średnie stężenie poszczególnych związków biogennych,
natomiast ryciny B – ich zmiany. Małą sygnaturą zaznaczono najniższe (klasa o lepszej
jakości), a dużą – najwyższe stężenie związku biogennego (klasa gorszej jakości), jakie
wystąpiło w wodzie w danej studni. W przypadku, gdy stężenie najniższe i najwyższe
kwalifikowały wodę do tej samej klasy, wtedy kolor sygnatury jest bez zmian. Jeżeli
zmiana stężenia powoduje zmianę klasy, to wówczas sygnatura lepszej jakości wody
umieszczona jest w środku sygnatury gorszej jakości wody. Wielkość sygnatur jest

Rycina 9.1. Przestrzenne zróżnicowanie odczynu (pH) na tle budowy geologicznej i użytkowania ziemi
Figure 9.1. Spatial variation of pH against the background of geology and land use (land coverage)

Rycina 9.2. Przestrzenne zróżnicowanie NH4+ w wodach ze studni gospodarskich w nawiązaniu do klas jakości wód podziemnych: A – klasa wody na podstawie średniego stężenia,
B – najlepsza i najgorsza klasa wód
Figure 9.2. Spatial variation of NH4+ in household wells compared to groundwater quality classes: A) class of water based on average concentration; B) best and worst water classes

Tabela 9.2. Głębokość i wahanie zwierciadła wód podziemnych oraz średni skład chemiczny wód podziemnych na podstawie 88 studni gospodarskich
Table 9.2. Depth and fluctuations of groundwater table and average chemical composition of groundwater in 88 household wells
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zróżnicowana tylko ze względów technicznych. W tej skali opracowania mapy nie można
przypisać wielkości stężenia jonów sygnaturze, które oznaczałyby zmianę stężenia jonu
w obrębie jednej klasy.
Średnie stężenie jonu NH4+ najczęściej kwalifikowało wody podziemne (ryc. 9.2a)
do wód bardzo dobrej jakości (klasa I – 83%) i dobrej jakości (klasa II – 9,1%). Do pozostałych klas kwalifikowały się wody ośmiu studni, z których sześć znajdowało się we
wschodniej części Brzeźnicy, u podnóża lokalnego garbu w dnie doliny Starej Rzeki.
Generalnie, stężenie jonu NH4+ w analizowanych studniach było niskie. W przypadku zarówno najniższych (95%), jak i najwyższych stężeń (72%) NH4+ dominowały wody
o bardzo dobrej jakości (I klasa). W ośmiu studniach woda była niezadowalającej lub
złej jakości (ryc. 9.2b). Stężenie NH4+ charakteryzowało się największym przestrzennym
zróżnicowaniem (Cv=3,57). Jest to efekt punktowych ognisk zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych w wyniku migracji ścieków bytowo-gospodarczych.
Maksymalne stężenie wyniosło (4,97 mg•dm-3). W co czwartej studni nastąpiła zmiana
stężenia NH4+ powodująca, iż wody kwalifikowały się do gorszych klas. Wody źródlane
(studnie obudowane) były niezadowalającej jakości.
Średnie stężenie NO2- (ryc. 9.3a) najczęściej kwalifikowało próby wody, do wód
co najmniej5 dobrej jakości (78%) oraz zadawalającej jakości (III klasa 12%).
W trzech studniach wody były złej jakości (klasa V). Podobnie jak w przypadku
NH4+ można dostrzec zgrupowanie studni w Brzeźnicy, w których woda była niższej
jakości (klasa III, IV i V). Prawie wszystkie wody o najniższych stężeniach NO2- były
co najmniej dobrej jakości (95%), tylko kilka studni znalazło się w III i IV klasie
(ryc. 9.3b). W przypadku najwyższych stężeń NO2- wody podziemne były najczęściej,
także, co najmniej dobrej jakości (65%). Wody, w co piątej studni były kwalifikowane
jako niezadowalającej lub złej jakości. Stężenie NO2- w wodach podziemnych charakteryzuje się przeciętnym zróżnicowaniem (Cv=1,39).
Średnie stężenie NO3- (ryc. 9.4a) najczęściej kwalifikowało próby wody, do wód
dobrej jakości (klasa II – 43%). W równej częstości wystąpiły w studniach wody bardzo dobrej i zadawalająca jakości – 19%. Wody o złej jakości były w pięciu studniach.
Charakterystyczną cechą średnich wartości stężeń NO3- jest ich przestrzenna mozaikowość. Podobnie jak w przypadku NH4+ i NO2- istnieje zgrupowanie studni w Brzeźnicy
z wodami o niżej jakości (klasa III, IV i V). W każdej części zlewni zlokalizowano
wody o niskiej jakości.
Analiza najniższych stężeń NO3- wykazała, że dominowały wody o bardzo dobrej
jakości w 51% studni (ryc. 9.4b), a w przypadku najwyższych stężeń NO3- najczęściej
jakość wody podziemnej była zadawalająca (30%). Świadczy to o dużym nasyceniu wód
podziemnych NO3-. W 20% przeanalizowanych studni stężenie NO3- było większe niż
5

Ze względu na niższe wartości graniczne w przypadku NO 2- (0,01 mg∙dm -3) i PO 43- (0,05 mg∙dm -3)
(Dz. U., nr 32, poz. 284) niż granica oznaczalności stężenia NO2- (0,02 mg∙dm-3) i PO43- (0,06 mg∙dm-3),
w przypadku obu jonów połączono klasę I i II. W przypadku stwierdzenia wartości śladowych do obliczeń
przyjmowano 75% wartości granicznej stężenia wynikającej z zastosowanej metody.

6

Na mapach przedstawiono 101 studni, w których oznaczono NO3-. Oznaczenia NO3- w 13 studniach nie zostały
uwzględnione w obliczeniach (tab. 9.2, 9.3), ponieważ wykonano oznaczenia tylko NO3-, bez makroelementów.
W obliczeniach stosowano zasadę usuwania brakujących danych przypadkami.

Ryc. 9.3. Przestrzenne zróżnicowanie NO2- w wodach ze studni gospodarskich w nawiązaniu do klas jakości wód podziemnych: A – klasa wody na podstawie średniego stężenia,

B – najlepsza i najgorsza klasa wód

Figure 9.3. Spatial variation of NO2- in household wells compared to groundwater quality classes: A) class of water based on average concentration; B) best and worst water classes

Rycina 9.4. Przestrzenne zróżnicowanie NO3- w wodach ze studni gospodarskich w nawiązaniu do klas jakości wód podziemnych:
A – klasa wody na podstawie średniego stężenia, B – najlepsza i najgorsza klasa wód
Figure 9.4. Spatial variation of NO3- in household wells compared to groundwater quality classes: A) class of water based on average concentration; B) best and worst water classes

Rycina 9.5. Przestrzenne zróżnicowanie PO43- w wodach ze studni gospodarskich w nawiązaniu do klas jakości wód podziemnych: A – klasa wody na podstawie średniego stężenia,
B – najlepsza i najgorsza klasa wód
Figure 9.5. Spatial variation of PO43- in household wells compared to groundwater quality classes: A) class of water based on average concentration; B) best and worst water classe
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50 mg·dm-3. Wody takie nie nadawały się do spożycia. Stężenie6 NO3- charakteryzuje
się najmniejszym zróżnicowaniem przestrzennym w wodach podziemnych (Cv=1,19),
jednak charakteryzują się dużą przestrzenną mozaikowością (ryc. 9.4b).
Średnie stężenie PO43- (ryc. 9.5a) najczęściej kwalifikowało wody podziemne, do
wód, co najmniej dobrej jakości (67%). W przypadku wód o najniższych stężeniach PO43-,
w zdecydowanej większości wody były co najmniej dobrej jakości (85%). Kilkanaście
studni znalazło się w III i IV klasie (ryc. 9.5b). W przypadku najwyższych stężeń PO43wody podziemne były najczęściej, także, co najmniej dobrej jakości (50%). Generalnie jon
PO43- charakteryzował się większym zróżnicowaniem stężeń (Cv=1,56) niż NO3- i NO2-.

9.3. Wpływ budowy geologicznej, gleb i czynników
antropogenicznych na jakość wód podziemnych
W przypadku każdej studni określono rodzaj utworów wodonośnych oraz jednostkę
tektoniczną, do której przynależy. Pojedyncze studnie ujmujące wodę z warstw o niewielkim zasięgu zostały zaliczone w obrębie jednostki tektonicznej do jednej grupy.
W tabeli 9.3 zestawiono podstawowe cechy fizykochemiczne wód podziemnych
w odniesieniu do jednostek tektonicznych, warstw geologicznych, głębokości występowania i wahania zwierciadła. Najgłębiej zwierciadło wody podziemnej występowało
w jednostce śląskiej (8 m), a płycej – w jednostce bocheńskiej górnej (5,2 m) i bocheńskiej dolnej (4,7 m). Wahania zwierciadła wód podziemnych we wszystkich jednostkach
były podobne i średnio wynosiły 2,4 m.
We wszystkich warstwach geologicznych wody były zakwaszone za wyjątkiem
warstw grabowieckich, w których stwierdzono wody lekko zasadowe. Stężenie związków biogennych wyraźnie nawiązuje do budowy geologicznej. W wodach podziemnych
występujących w jednostce bocheńskiej dolnej (warstwy chodenickie, grabowieckie, piaskowce podsolne, zlepieńce, iły, spągowe iły margliste) stężenie NH4+, było wielokrotnie
wyższe; a w przypadku stężeń PO43-, NO3- − znacznie wyższe, niż wodach podziemnych
występujących w piaskowcach istebniańskich jednostki śląskiej7 i w wodach leżących
w obrębie jednostki bocheńskiej dolnej (warstwy krośnieńskie, piaskowce i łupki warstw
istebniańskich górnych; piaskowce podsolne, zlepieńce, iły; łupki menilitowe; łupki
istebniańskie górne; warstwy kredowo-eoceńskie – nierozdzielone). Najwyższe stężenie
NO2- występowało w wodzie podziemnej jednostki śląskiej. Najwyższe wartości przewodności i stężenie makroelementów stwierdzono w wodach podziemnych jednostki
bocheńskiej dolnej, a najniższe − w jednostce śląskiej. Na szczególną uwagę zasługuje
stężenie K+, które w wodach podziemnych jednostki bocheńskiej dolnej było 10-krotnie
wyższe niż w wodach podziemnych jednostki śląskiej. Spośród makroelementów K+ miał
największe zmiany stężeń (Cv=2,64). Stwierdzono wielokrotne różnice stężeń SO42-, Cli Ca2+ w wodach występujących w poszczególnych warstwach geologicznych.
Analiza stężenia związków biogennych w odniesieniu do klas jakości wykazała
ich duże (mozaikowe) przestrzenne zróżnicowanie. Brzeźnica jest dobrym przykładem
7

Stężenie NH4+ było także wysokie w wodach występujących w łupkach istebniańskich górnych.

Tabela 9.3. Wpływ budowy geologicznej na wartość odczynu (pH), przewodności [µS·cm-1], stężenie związków biogennych i makroelementów
[mg·dm-3] w wodach studni gospodarskich
Table 9.3. Impact of geology on pH, conductivity [µS·cm-1], biogenic compounds and macroelements concentration [mg·dm-3] in household
water wells
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równoczesnego wpływu czynników antropogenicznych i budowy geologicznej. Prawie
cała wieś położona jest w obrębie jednej warstwy geologicznej. W latach 90. XX wieku do wsi doprowadzono wodociąg do którego gospodarstw nie zostało przyłączonych
tylko 22% (Słowik 2003). Do tej pory nie wykonano kanalizacji, ścieki są gromadzone
w przydomowych szambach, ich opróżnianie nie jest kontrolowane. Badania M. Pietrzak
(2005, zob. rozdz. 5) wykazały, że 73% ankietowanych osób wywozi szambo na własne
pola, a 19% nie opróżnia ich nigdy gdyż są nieszczelne. Minimalny roczny ładunek
wylewanych ścieków wynosi 1,8 mm, a szacowana wartość wylewanych ścieków może
dochodzić do 7 mm. Przeprowadzone w latach 90. XX wieku badania bakteriologiczne wykazały wysoki stopień skażenia wód bakteriami typu kałowego (grupa Coli).
Potwierdzono występowanie w próbkach wody pobranych ze studni wysokie koncentracje
bakterii Escherichia coli (Foryst 1996).
U podnóża garbu, z kierunku drenażu wód podziemnych, występują wody gorszej jakości. Jest to zatem przykład antropogenicznego silnego zanieczyszczenia wód
podziemnych przez punktowe ogniska zanieczyszczeń, które stanowią ścieki bytowo-gospodarcze migrujące przez strefę aeracji do zwierciadła wód podziemnych. Wysokie
stężenie związków biogennych w warstwach chodenickich, można uzasadnić położeniem
Brzeźnicy i migracją ścieków bytowo-gospodarczych do wód podziemnych. Drugim
czynnikiem są występujące w warstwach chodenickich, to wkładki soli, gipsów, materii
organicznej, detrusu roślinnego (Garlicki 1979, Garlicki, Szybist 2001). W warstwach
tortonu stwierdzono także liczne przewarstwienia tufitów (kwarc, biotyt, piryt), a w samym
halicie występuje magnez i potas, który zanieczyszcza złoża solne (Parachoniak 1962,
Toboła 2000). Z kolei biotyt jest łatwo wietrzejącym minerałem, który wzbogaca wody
podziemne w potas (Macioszczyk, Dobrzański 2002).
Brzeźnica jest położona w obrębie tortońskich warstw chodenickich. Szczegółowa
analiza przekrojów geologicznych wykazała, że właśnie w tym rejonie (u podnóża garbu)
wyklinowują się tufity. Analiza przestrzennego zróżnicowania K+ wykazuje ich niezwykle
wysokie stężenie na tym obszarze (50% ogólnej masy kationów), a wskaźnik (rNa/rK)
ma wartość mniejszą od 1 (Słowik 2003). Występowanie wysokich stężeń K+ w studniach
jest zwykle interpretowane jako efekt zanieczyszczeń ściekami bytowo-hodowlanymi
(Sapek i in. 1998). W analizowanej części Brzeźnicy wysokie stężenie K+ jest w pewnej
części warunkowane budową geologiczną. W przypadku makroelementów klasyczna
interpretacja wskaźników hydrochemicznych w warstwach tortonu jest niewystarczającą
metodą do określenia wpływu człowieka na jakość wód podziemnych (Macioszczyk
1987, 1990, 1991, Pazdro, Kozerski 1990, Macioszczyk, Dobrzyński 2002).
Niezadowalająca jakość wód źródlanych ze względu na wysokie stężenie NH4+
może być uwarunkowana budową geologiczną i przemianami substancji organicznych
zawartych w utworach miocenu (Garlicki, Szybist 2001). Jedno ze źródeł jest położone
na północ od Brzeźnicy u podnóża sąsiedniego garbu w odległości ponad 100 m od
najbliższego gospodarstwa. Ze źródła jest czerpana woda do gospodarstwa. Źródło to
jest obserwowane od kilkunastu lat. Bez względu na porę roku i dnia woda w źródle
ma temperaturę około 10oC, co świadczy, że źródło jest zasilane wodami głębokiego
krążenia. Stwierdzone wysokie stężenie NH4+ (>1mg·dm-3) i PO43- (0,38 mg·dm-3) jest
prawdopodobnie uwarunkowane geologicznie.
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Ważnym czynnikiem potencjalnie ochraniającym zwierciadło wód podziemnych
od zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych jest pokrywa glebowa wykształcona na jednorodnych genetycznie utworach lessopodobnych wieku czwartorzędowego (Zasoński
1981). Miąższość macierzystych utworów lessopodobnych jest zróżnicowana, rzędu
kilku, kilkunastu metrów. Pozostałe utwory czwartorzędowe to gliny zwietrzelinowe,
proluwia i aluwia (Święchowicz 1991, 1999). Zwietrzałe iły mioceńskie zalegają
w Brzeźnicy na głębokości 4-5 m (Bębenek 2000). Głównymi procesami glebotwórczymi są: proces płowienia i odgórnego oglejenia (Zasoński 1981, Skiba 1992). Gleby
płowe (Haplic Luvisols) i płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols) pokrywają około
80% zlewni Starej Rzeki. Ich właściwości fizyczne, chemiczne oraz wynikające z nich
zdolności sorpcyjne i buforowe powodują, że charakteryzują się one znaczną odpornością na degradację chemiczną wynikającą z zakwaszenia lub alkalizacji (Skiba 1992,
Skiba, Drewnik 1995, Skiba i in. 1995). W glebach tych wykształcił się na niewielkiej
głębokości poziom argillic ograniczający pionową filtrację wód opadowych, sprzyjający za to spływowi śródpokrywowemu (Klimek 2000). Podobne pod względem
granulometrycznym utwory: pyły, pyły piaszczyste, iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe,
występujące na SE od Krakowa badał J. Herzig (1999) i określił średnią wartość prędkości migracji jonu konserwatywnego Cl-, która wynosiła 0,47 cm·doba-1 w glinach
i 0,0112 cm·doba-1 w iłach. Pomimo tak niewielkich prędkości migracji zanieczyszczeń,
przez podobne utwory występujące w zlewni Starej Rzeki, ścieki bytowo-gospodarcze
szybko zanieczyszczają wody podziemne, co potwierdzają zmiany stężeń związków
biogennych w wodach podziemnych.
W Brzeźnicy miąższość pyłów wynosi około 4-5 m (Bębenek 2000). Czas migracji
substancji konserwatywnych przez 2-metrową warstwę utworów pylastych trwa około
5 lat (Adamczyk, Witczak 1994). Stwierdzone w niektórych studniach wysokie stężenie
NH4+ świadczy o bliskim w czasie zanieczyszczeniu wody w studni. Być może jest to
wynik złego zabezpieczenia studni przed ściekami bytowo-gospodarczymi. W czasie opadów wywołujących spływ powierzchniowy lub śródpokrywowy ścieki te przemieszczają
się w obrębie poziomów genetycznych gleby powyżej poziomu Bt (argillic) i potem
przesączają się pomiędzy kręgami do studni. Warto także zauważyć, że sam sposób
składowania obornika jest różny. Niekiedy jest on ułożony na powierzchni w pryzmę
lub też jest gromadzony w wykopanych dołach. W przypadku, gdy w czasie kopania
zagłębienia został naruszony lub usunięty poziom Bt (argillic), zanieczyszczenia do wód
podziemnych migrują z łatwością.

9.4. Podsumowanie
Analiza stężeń związków biogennych w wodach podziemnych położonych w zlewni
Starej Rzeki uwidacznia znaczący wpływ człowieka na jakość wód podziemnych. Jedynie
niskie stężenie NH4+ najczęściej kwalifikowało wody do bardzo dobrej jakości.
Znacznie podwyższone bezwzględne ilości NO3-, które są końcowym stopniem
utlenienia mineralnych form azotu, potwierdzają wieloletnią, silną presję człowieka na
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jakość wody podziemnej. Szybki dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych potwierdzają silne wzrosty stężenia związków biogennych szczególnie NH4+ i NO2-.
Przestrzenna analiza częstości występowania poszczególnych klas jakości wody
wykazała, że wody podziemne były najczęściej, ze względu na najwyższe stężenie
związków biogennych, bardzo dobrej (NH4+), co najmniej dobrej (NO2- i PO43-) oraz
zadawalającej jakości (NO3-).
Duże przestrzenne zróżnicowanie (mozaikowość) klas jakości wody oraz zmiany
klas jakości wody w odniesieniu do tej samej studni, potwierdzają silny punktowy wpływ
człowieka na jakość wód podziemnych.
W odniesieniu do makroelementów niezwykle trudno jest oddzielić wpływ
człowieka od wpływu budowy geologicznej na jakość wód podziemnych. Klasyczna
interpretacja wskaźników hydrochemicznych w przypadku K+, jak pokazuje przykład
Brzeźnicy okazuje się niezadowalająca na obszarach, w których występują solonośne
formacje skalne. Także w przypadku wysokich stężeń NH4+ i PO43- oddzielenie wpływu
budowy geologicznej od wpływu antropogenicznego jest złożone.

10.

Wnioski

Wody opadowe
1. Restrukturyzacja gospodarki od poczatku lat 90. XX wieku spowodowała znaczącą
redukcję emisji zanieczyszczeń. Pomimo tego, na Pogórzu Wiśnickim nie stwierdzono
istotnego trendu w zmianie zakwaszenia, natomiast istotnie zmniejszyła się przewodność
wód opadowych.
2. Średni skład chemiczny wód opadowych na obszarze położonym pośrodku znaczących
emitorów zanieczyszczeń charakteryzuje się lekko obniżonym odczynem i znacznie
podwyższoną przewodnością, które to cechy wód formowane były przez NH4+, Ca2+,
SO42- i NO3-. Średnie stężenie pozostałych jonów było niewielkie i tylko nieznacznie
modyfikowało zasadniczy skład chemiczny. Największą dynamikę stężeń miał wśród
związków biogennych jon PO43-, a wśród wszystkich jonów K+. W formowaniu składu
chemicznego opadu wysokość sumy opadu stanowiła czynnik ważniejszy niż czynniki
związane z sezonowością termiczną. W konsekwencji napływ silnie zanieczyszczonych
opadów występował w każdej porze roku.
3. Najwyższe stężenie jonów występujące w początkowych fazach opadu mokrego
uwidacznia duże zanieczyszczenie powietrza związane zarówno z zanieczyszczeniami „lokalnymi” (efekt washout), jak i regionalnymi. W dłużej trwających opadach,
po efekcie washout ponowny wzrost stężeń jonów (efekt rainout) potwierdza napływ
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zanieczyszczeń z pobliskich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Charakterystyczny
epizodyczo-impulsowy przebieg stężeń jonów i częste występowanie złożonego typu
opadu mokrego świadczy o tym, iż w dalszym ciągu Pogórze Wiśnickie znajduje się
w zasięgu oddziaływania emisji ponad lokalnych.
4. Opady atmosferyczne są znaczącym źródłem dostawy obszarowej azotu. Ich udział
w porównaniu do dostawy azotu z nawozów azotowych w zlewni intensywnie
nawożonej wynosi ponad 12%, a w odniesieniu do całego woj. małopolskiego ponad
37%. W przypadku fosforu opady atmosferyczne nie są znaczącym źródłem dostawy
obszarowej. Ich udział w porównaniu do dostawy fosforu z nawozów fosforowych
w zlewni intensywnie nawożonej wynosi 0,3%, a w odniesieniu do całego woj.
małopolskiego – 1,1%

Wody powierzchniowe
Zmiany wieloletnie i sezonowe
1. Wysokim stężeniem związków biogennych charakteryzowały się cieki poddane silnej
antropopresji: Stara Rzeka, Kubaleniec i Leśny Potok. Mniejsze stężenie wystąpiło
w Dworskim Potoku, drenującym intensywnie użytkowaną zlewnię rolniczą, jednak pozbawioną punktowych ognisk zanieczyszczeń. Najniższe stężenie związków
biogennych stwierdzono w Leśnym Górnym Potoku, który odwadniał zlewnię całkowicie zalesioną.
2. Najważniejszym czynnikiem kierującym wieloletnimi i sezonowymi zmianami
jakości wód potoków pogórskich, bez względu na sposób użytkowania, jest natężenie
przepływu. Zmiany te, w mniejszym stopniu kształtowane są także przez zmieniające
się warunki termiczne w ciągu roku (czynnik sezonowy), zmianę sposobu krążenia
wody w zlewni (czynnik krążeniowy) oraz procesy zachodzące w wodzie.
3. Wzrost stężenia związków biogennych w ostatnich kilku latach spowodowany był
na ogół spadkiem przepływu. Jedynie w Starej Rzece wystąpił wzrost stężenia jonu
NH4+ niezależny od zmian przepływu. Przyczyną tego był wzrost dostawy ścieków
bytowo-gospodarczych do koryta spowodowany brakiem kanalizacji przy jednoczesnym
podłączeniu gospodarstw do sieci wodociągowej.

Zmiany w czasie wezbrań
1. Największe znaczenie w kształtowaniu dynamiki stężenia związków biogennych
w potokach w czasie wezbrań ma genetyczny typ wezbrania oraz stan utworów
pokrywowych w zlewni w czasie bezpośrednio poprzedzającym wezbranie: nawilżenie
– w przypadku wezbrań deszczowych i przemarznięcie – w przypadku wezbrań roztopowych. Istotne znaczenie ma także stopień przepłukania utworów pokrywowych,
w ciągu kilku następujących po sobie wezbrań stężenie jonów jest coraz mniejsze ze
względu na zmniejszanie się zasobów dostępnych związków.
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2. W czasie burzowych wezbrań letnich inaczej uwidacznia się związek stężenia biogenów i przepływu w rolniczej zlewni Kubaleńca, a inaczej w zalesionej zlewni Leśnego
Górnego Potoku. Wynika to z odmiennego krążenia wody w obu zlewniach, w zlewni
rolniczej ważną rolę spełnia spływ powierzchniowy, natomiast w zlewni zalesionej
– śródpokrywowy. W czasie wezbrań rozlewnych i roztopowych ta różnica zanika.
3. Odprowadzana ze zlewni zawiesina pochodzi przede wszystkim z pogłębiania
i poszerzania koryta Starej Rzeki oraz dostarczana jest przez jej cząstkowe dopływy
odwadniające obszary o rolniczym użytkowaniu. W zlewniach użytkowanych rolniczo,
mimo dużej intensywności procesów erozyjnych na stokach, spłukiwana gleba akumulowana jest na podstokowych równinach deluwialnych i proluwialnych w szerokich
dnach dolin i tylko pewna jej część dociera do koryt potoków.

Zmiany w okresach międzywezbraniowych
1. W okresie międzywezbraniowym stwierdzono wyraźne zmiany składu chemicznego wód potoków pogórskich w ciągu jednej doby. Udokumentowane zmiany
wprowadzają dużą niepewność reprezentatywnego terminu (godziny) poboru próbki
wody, który w dotychczas stosowanej metodyce badań chemizmu wód rzecznych nie
jest uregulowany.

Wody podziemne
1. Wody w studniach gospodarskich w Pogórza Wiśnickiego (zlewnia Starej Rzeki) są
często zanieczyszczone związkami biogennymi. Na wieloletnią silną antropopresję
wskazuje podwyższone stężenie NO3-, które najczęściej kwalifikuje wody podziemne
do klasy zadawalającej jakości (klasa III).
2. Dopływ ścieków bytowo-gospodarczych do wód podziemnych powoduje duże zmiany
stężenia związków biogennych, pomimo, że macierzyste utwory pylaste i gleby z poziomem Bt (argillic) utrudniają infiltrację wód opadowych. Jest to skutek niewłaściwego
zabezpieczenia studni przed ściekami bytowo-gospodarczymi.
3. W trakcie analizy antropogenicznej genezy zanieczyszczenia wód podziemnych
interpretacja wskaźników hydrochemicznych jest w przypadku niektórych makroelementów (np. K+) niewystarczająca na obszarach, w których występują solonośne
formacje skalne.
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Biogenic

compounds in precipitation water,

streamwater and groundwater
in catchments with different land uses
in the wiśnickie foothills,
southern poland

Summary

Contained in this volume are results of the research project The impact of precipitation on the delivery and discharge of biogenic content from catchment basins with
various land uses located in foothill areas (PB 3P04G 050 022) financed by the Komitet
Badań Naukowych/ Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Polish Comittee for Scientific
Research/ Ministry of Science and Information Technology). The project was carried
out at the Łazy research station located in the Stara Rzeka catchment and its subbasins
featuring various land uses, in the Wiśnickie Foothills, southern Poland. Spanning
1 July 2002 and 31 October 2004, the study focused on the understanding of the natural
environment on the basis of biogenic substances as important indicators of human impact
on the quality of water. Three components of the water circulation system were included
in the investigation, i.e. precipitation water, surface, and groundwater.
The main objective was to find out about the concentration and supply of biogenic
compounds with precipitation water and the dynamics of biogenic compound concentration in surface water, with a particular focus on floodwaves on watercourses draining
catchments with various land uses.
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Detailed objectives included the determination of:
– contamination of runoff, surface and groundwater with mineral forms of nitrogen
(NH4+, NO2-, NO3-) and phosphorus (PO43-);
– changes to the concentration of biogenic compounds against the background
of other physico-chemical properties of precipitation water at various timescales (month,
24hr period, one hour);
– the role of various supply channels of biogenic compounds to surface water;
– factors of the chemical composition of various water types and risks, especially to
water quality, from higher concentration of biogenic compounds.
To broaden the interpretation base the biogenic compounds were presented against the background of elementary physico-chemical properties of water, such as: pH,
conductivity, mineral content, concentration of Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-,
Feog. and O2, total hardness, carbonate and non-carbonate hardness. Total phosphorus was
marked in suspension. A summary of the analytical methodology applied is presented in
Table 2.1.
The study area included the Stara Rzeka catchment, entirely within the Wiśnickie
Foothills, a part of the larger Carpathian Foothills. The Wiśnickie Foothills is mostly
a farming land within reach of adjacent pollution sources in Silesia and Cracow to
the W and NW, and in Tarnów to the E, which supply pollutants through precipitation.
Even at small wind speeds pollution from major southern Polish emitters can reach
the study area within 24 hours (Fig. 1.1).
Nitrogen and phosphorus compounds of various types were marked in samples
of precipitation water (wet only and bulk deposition), surface water (basins with different land uses) and groundwater (household water wells, springs, field drainage and
piezometric sensors).
The contamination of precipitation water was assessed by analysis of hourly, diurnal
and fortnightly samples of wet only precipitation, as well as the diurnal and fortnightly
total precipitation, using a collector device. Figure 2.1 illustrates the mode of water
sampling, while Tables 6.1 and 6.9 summarise the overall number of samples taken.
Contamination of the surface and groundwater with mineral compounds of nitrogen and phosphorus in areas with various land uses was assessed using samples
taken in the Stara Rzeka catchment (Fig. 2.2). The main gauging point was located at
Łazy (a limnigraph on the Stara Rzeka river) at the foot of the catchment of mixed
land use (22.22 km2, 41.9% forest, 36.2% arable land), including four subbasins with
their own measuring points and featuring different dominant land uses (see section 3;
Tab. 3.1; 3.4), i.e. 1) the Leśny Górny Potok stream (0.48 km 2; 99.4% forest);
2) the Leśny Potok stream (4.82 km2; 65.9% forest, 23.9% arable land); 3) the Kubaleniec stream (1.03 km2; entirely farmed with smallholdings consisting of small, but
numerous fragmented plots); and 4) the Dworski Potok stream with a modern intense farm
(0.29 km2; 3.5% forest, 80.0% arable land).
At the selected points surface water samples were taken every fortnight. Several
dozen floodwave samples were taken, including at the raising and falling stages (see
section 7). During precipitation events and their transformation into a floodwave, water
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samples were taken of the runoff and ground flows (piezometer sensor and field drainage
pipe). Watercourses were also sampled to determine the concentration of biogenic compounds during precipitation free periods (between waves), in two hour intervals.
The study period was marked by a moderately snowy winter season and the lowest
annual precipitation total (440.9 mm) since the beginning of standardised meteorological
records at Łazy in 1986 (Fig. 4.1; 4.2; 4.3). All of the watercourses in the study area have
a complex discharge regimen, according to Parde’s classification, with the springtime (thaw)
floodwave larger than the summertime one (rainfal induced). After the late summertime/autumn (August-October) low-flow period the discharge consistently increases (Fig. 4.6; 4.7).
Contrary to the widely held belief that forests have a smoothing effect on the discharge
fluctuation the wooded catchment of the Leśny Górny Potok features a dynamic variation
of summertime floodwave discharge, while in the springtime the floodtides are more stable
than in the basin of the Stara Rzeka with a mixed land use and of the highly agricultural
basins of the Kubaleniec and Dworski Potok.
The provision of water supply/sewage systems in the research area is not complete. Assuming that households utilise water from their own sources and from the mains
it is estimated that they produced between 310,000 and 260,000 m3 of household waste,
i.e. 6-7 mm thick layer spread on the study area in the Stara Rzeka catchment (villages
of Brzeźnica and Łazy, housing estates of the Town of Bochnia and small settlements
of four other villages) (see section 5, Tab. 5.1; Photo 5.2).
Since the beginning of 1990s, Polish economy has been undergoing deep restructuring, which resulted in a considerable reduction of overall pollution. In Wiśnickie
Foothills this may have caused a considerable observed reduction in precipitation water
conductivity, but no significant trend in acidity has been noted (Fig. 6.8).
Located in the midst of major pollution sources the area has the average chemical composition of precipitation water characterised by a slightly lower pH and higher
conductivity under the influence of NH4+, Ca2+, SO42- and NO3- (Fig. 6.2; 6.3; 6.10).
The average concentrations of other ions was minor and had a limited impact on the basic
chemical composition. The PO43- ion recorded the highest concentration of all biogenic
compounds and the K+ (Tab. 6.3) featured the highest concentration overall. Four independent factors were identified using the principal component method explaining 80%
of the variation. The total precipitation value proved more important than the thermal
seasonality in the chemical composition of precipitation (Tab. 6.6; Fig. 6.2).
The type of air pressure system had a considerable influence on pH and biogenic
concentration in precipitation water (NH4+, NO3-, PO43-), but not with regards to other
physico-chemical properties, except the K+ ion concentration (Fig. 6.5).
The analysis of pH, biogenic concentration and macroelements in precipitation with regards to the advection direction confirmed, although to a varying degree
with various ions, to the expected pattern of higher biogenic content in precipitation
from air masses arriving from the nearest and largest pollution sources (Fig. 6.4; 6.6;
Tab. 6.7). Indeed, each biogenic compound displayed its maximum concentration in relation to a different quadrant of the horizon (except PO43-). Despite the existence of major
pollution emitters within 24 hours at 1 m∙s-1 the expected deterioration of precipitation
water quality during those particular advections was not clearly confirmed. This only
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serves to illustrate the degree of complication in the process of forming the chemical
composition in a precipitation event.
During wet only precipitation (hourly samples), a significant drop in ion concentration was observed. The highest ion concentration (except pH) was recorded during
the first hour of precipitation after which it dropped radically. Two types of precipitation were identified (simple-expected and complex types) based on the variability
of ionic concentration during precipitation. The greatest ionic concentration at the early
stages of wet only precipitation is evidence of high contamination from both the “local”
(washout effect) and regional pollution (Fig. 6.9). During longer precipitation events,
any increase in ionic concentration following the initial washout effect occurs normally
during the fifth or sixth hour of a wet only precipitation and confirms the existence
of pollution form the nearby urban and industrial agglomerations (Fig. 6.10a,b). A characteristic episodic/impulse pattern in ionic concentrations and the frequent occurrence
of the complex wet only precipitation type attest to the fact that the Wiśnickie Foothills
remain in the reach of regional emissions.
Precipitation is a considerable source of nitrogen supply. Even in the intensely
farmed catchments precipitation delivers 12% of the total nitrogen, but only less than
1% of phosphorus.
Typically, wet precipitation had lower ion concentration than total precipitation.
This confirmed the decisive role of wet only precipitation in the supply of biogenic
matter into the catchments (Tab. 6.8).
The greatest biogenic concentration was recorded in streams suffering from strong
antropopressure, i.e. in the Stara Rzeka, Kubaleniec and Leśny Potok, while the agricultural catchment free of point polluters and in the wooded catchment of the Leśny Górny
Potok biogenic concentration was low (Tab. 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; Fig. 7.1). A considerable
increase of NH4+ was detected in the Stara Rzeka river (after adjustment for discharge),
while in other cases ionic concentrations were mostly related to the discharge fluctuation
(Tab. 7.11; Fig. 7.4.). A clear-cut seasonality was visible in the variation of the chemical
composition in the studied watercourses (Fig. 7.2).
During the summertime floodwaves, various reactions of the chemical composition
were recorded in catchments with different land uses. The differences were related to
the difference of water circulations between the agricultural and wooded areas. During
the thaw floodwaves, the chemical composition changes were similar across all watercourses because of the lack of the mid-soil flow that was responsible for chemistry
differentiation in the summertime (Fig. 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14;
7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.20; 7.21; 7.22; 7.23; 7.24).
Significant changes in the discharge and chemistry of the river water were recorded during a single dry 24 hour period. The changes were linked to the different
mechanisms of water supply in watercourses during that period depending on the difference in evapotranspiration intensity between daytime and nighttime (Fig. 7.25; 7.26).
The greatest differences in chemical composition were recorded in the agricultural catchment
of the Kubaleniec stream (Fig. 7.28; 7.29; 7.31).
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In the Stara Rzeka catchment and in its subcatchments atmospheric deposition
of biogenic compounds was several times higher than their discharge pointing to their
accumulation (Tab. 7.16). The agricultural catchments of the Kubaleniec, Dworski
Potok and Stara Rzeka had a higher discharge of biogenic compounds than the Leśny
Górny Potok catchment. In the farming catchments, in addition to precipitation, human
activity contributed biogenic compounds from household wastewater and area pollution.
In contrast to biogenic compounds, the balance of macroelements was normally negative,
i.e. their discharge was greater than atmospheric deposition.
The spatial variation in pH (Fig. 9.1), biogenic and other ion concentration in
groundwater is a saw pattern formed under the influence of the complex geology and
anthropopressure. Normally, higher ion concentration was recorded in groundwater
of the Bocheńska compared to the Śląska unit (Tab. 9.3).
The analysis of biogenic compounds in groundwaters of the Stara Rzeka catchment
reveals a significant degree of human influence. Considerably higher absolute value
of NO3-, the final form of oxidation of mineral forms of nitrogen confirms the strong
long-term human influence on the quality of groundwater (Fig. 9.4).
The groundwater quality classification analysis revealed mostly high (NH4+),
at least good (NO2- and PO43-) or satisfactory quality (NO3-) depending on the biogenic
content (Fig. 9.2; 9.3; 9.4; 9.5).
The great spatial variation of water quality classes and the changes of those in
the same water well would confirm a strong point-influence of human activity on the
quality of groundwater. The quick delivery of contamination into the groundwater is
confirmed by the high concentrations of NH4+ and NO2-.
So far as macroelements are concerned it is extremely difficult to separate human
influence from geological impact on the quality of groundwater. The classical interpretation of hydrochemical indicators with relation to the K+ ion, as shown with the example
of the Brzeźnica village, proves inadequate in areas with salt bearing rock formations.
Also in the case of high concentrations of NH4+ and PO43- it would be a complex task
to separate the influence of geology from anthropopressure.
Translated by Paweł Pilch
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