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1.	 Wstęp

Źródła są samoczynnymi, naturalnymi i skoncentrowanymi wypływami wód 
podziemnych na powierzchnię terenu. Źródła występujące w zlewniach Prądnika, 
Dłubni i Szreniawy są jednym z tych elementów środowiska, który decyduje o przy‑
rodniczej specyfice Wyżyn Olkuskiej i Miechowskiej. Mimo, iż zazwyczaj źródła nie 
są eksponowanymi elementami krajobrazu, to jednak przyczyniają się do zwiększenia 
różnorodności geograficznej środowiska, odgrywają istotną rolę ekologiczną, zwiększa‑
ją atrakcyjność turystyczną regionu, a także, bardzo często, służą nadal zaopatrzeniu 
w wodę.

W powszechnej opinii woda źródlana utożsamiana jest z wodą najwyższej ja‑
kości, świeżą i krystalicznie czystą. Niestety, obecnie nie tylko czynniki naturalne 
kształtują skład chemiczny wód źródlanych. Jednakże, niektóre źródła na Wyżynie 
Krakowsko Częstochowskiej zatraciły już swe naturalne walory, a ich wody są zanie‑
czyszczone. Pogorszenie jakości wód może być wynikiem degradacji całego zbiornika 
wód podziemnych, może być także związane z czynnikami o charakterze lokalnym –  
np. obecnością wysypisk śmieci w niszach źródlanych lub zrzutem zanieczyszczeń 
z pobliskich gospodarstw.

W ostatnich latach problematyka źródeł jest coraz częściej podejmowana 
w badaniach hydrologicznych. Oprócz opracowań ogólnopolskich (Dynowska 1986) 
powstało wiele monograficznych opracowań regionalnych dotyczących hydrogra‑
fii  źródeł, a także niektórych cech fizykochemicznych ich wód (Dynowska 1983; 
Michalczyk red. 1993, 1996a, 1996b, 2001; Chełmicki red. 2001). W 1997 r. odbyły 
się dwie ogólnopolskie konferencje poświęcone wyłącznie badaniom źródeł – 
w Łodzi: Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej – i w Olsztynie:  
Źródła Polski. Stan badań, monitoring i ochrona (Biesiadka, Czachorowski red. 1999). 
W związku z postępującą degradacją zasobów wód podziemnych, zatem także wód źró‑
dlanych, badania krenologiczne mają coraz większe znaczenie naukowe i praktyczne. 
Dostarczają one informacji o procesach zachodzących w wodach podziemnych, wskazują 
na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia jakości wód. Istotnym zagadnieniem w badaniach 
jakości wód źródlanych jest identyfikacja naturalnych i antropogenicznych czynników, 
które kształtują skład chemiczny wód. Poznanie tych czynników umożliwia diagnozę 
zagrożeń i daje podstawę do opracowania długofalowego programu ochrony źródeł.

Niniejsze opracowanie opiera się w głównej mierze na materiałach zebranych do 
rozprawy doktorskiej pt. Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu 
wód źródlanych w zlewniach Szreniawy, Dłubni i Prądnika (Siwek 2002). W czasie 
przygotowywania publikacji do druku skoncentrowałem się przede wszystkim na 
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przedstawieniu głównych tez pracy doktorskiej, w mniejszym zaś stopniu na jej części 
teoretycznej i metodycznej.

1.1.	Badania	uwarunkowań	składu	chemicznego	wód	źródeł		
na	Wyżynach	Śląskiej	i	Małopolskiej

Prace z zakresu hydrochemii źródeł na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej wskazują 
na szereg czynników i procesów, które potencjalnie mogą kształtować właściwości 
fizykochemiczne wód. Najczęściej związane są one z przestrzennie zróżnicowanymi 
warunkami hydrogeologicznymi, sezonowo zmiennymi warunkami hydrometeo−rolo‑
gicznymi, a także różnorodnymi oddziaływaniami antropogenicznymi. Wpływ antro‑
popresji przejawia się podwyższonymi stężeniami azotanów, chlorków, siarczanów oraz 
wieloletnią tendencją wzrostu mineralizacji ogólnej, co jest konsekwencją przenikania 
zanieczyszczeń rolniczych, bytowych oraz atmosferycznych.

Problematyka cech fizykochemicznych wód źródeł Wyżyny Śląskiej i Małopolskiej 
podejmowana była w literaturze już od drugiej połowy XX w. W pracy L. Zejsznera 
(1860) zawarte są informacje dotyczące temperatury wód kilku źródeł w dolinie Prąd‑
nika. Szczegółowe badania hydrochemiczne rozpoczęły się w drugiej połowie XX w. 
W latach 1962−1963 jednorazowy pobór kilkudziesięciu próbek wód źródlanych w zlewni 
Prądnika wykonała K. Oleksynowa (1966). Porównując skład chemiczny wapieni juraj‑
skich ze składem chemicznym wód źródlanych stwierdziła, iż obecność w wodzie jonów 
K+, Mg2+, Cl− i SO

4
2− była związana, w pewnej części, z oddziaływaniami antropogenicz‑

nymi – dostawą zanieczyszczeń atmosferycznych (SO
4
2−) i nawożeniem (Cl−). Pochodze‑

nie jonów HCO
3

− i Ca2+ związane było z naturalnymi procesami krasowymi, zwłaszcza, 
iż stwierdzona agresywność wód krasowych była wysoka. Badania wód podziemnych  
– w tym również wód źródlanych – w zlewniach: Rudawy, Prądnika, Dłubni i Szreniawy, 
prowadzone przez J. Dynowskiego i E. Zbadyńską (1974), wykazały, iż skład chemiczny 
wód źródlanych badanego obszaru zależy w dużej mierze również od czasu krążenia 
wód podziemnych. Autorzy stwierdzili większą zawartość wapnia w wodach źródeł za‑
silanych z margli kredowych niż z wapieni jurajskich – pomimo, iż wapienie zawierały 
więcej kalcytu. Różna przepuszczalność obu zbiorników oraz różny charakter krążenia 
wód powodowały, iż możliwość ługowania Ca2+ w obrębie zbiornika kredowego była 
znacznie większa. Stwierdzono ponadto zależność składu jonowego wód źródlanych 
od warunków pogodowych – głównie w odniesieniu do jonów Ca2+, HCO

3
−, Cl−, SO

4
2−.

Monografia źródeł Wyżyny Krakowsko−Wieluńskiej I. Dynowskiej (1983) nie za‑
wiera szczegółowych informacji o chemiźmie wód źródlanych, niemniej w odniesieniu 
do niektórych źródeł autorka podała informacje o mineralizacji ogólnej i twardości 
wód. Wcześniejsze opracowanie I. Dynowskiej (1979) zawiera również dane o stężeniu 
wodorowęglanów. Autorka stwierdziła, że wielkość mineralizacji zależy od budowy 
geologicznej i czasu krążenia wód, a także od wydajności źródeł. Źródła o większej 
wydajności odznaczały się na ogół mniejszą mineralizacją, co wynikało z ograniczonych 
możliwości kontaktu wody ze skałami podłoża w rozległych szczelinach zasilających 
wydajne źródła.
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Mineralizację ogólną, przewodność właściwą i twardość wód oznaczał w wodach 
źródeł w Niecce Nidziańskiej W. Chełmicki (1986). Zróżnicowanie przestrzenne ogólnej 
mineralizacji badanych źródeł związane było z silnym zróżnicowaniem litologii warstw 
wodonośnych (wapienie, margle oraz gipsy). W odróżnieniu od I. Dynowskiej (1979) 
autor nie stwierdził związku między mineralizacją źródeł a ich wydajnością.

Wieloletnią (10−15 lat) serię systematycznych pomiarów parametrów fizykoche‑
micznych posiadają źródła położone w rejonie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazo‑
wych w obszarze Olkusz−Zawiercie (Krawczyk, Pulina, Tyc, 1990a, 1990b; Krawczyk, 
Opołka−Gądek; Tyc 1991, 1992; Tyc 1997a, 1997b, 2001; Tyc, Opołka−Gądek 1999; 
Absalon, Matysik, Tyc 2000). Zróżnicowanie chemizmu źródeł tego obszaru uwarunko‑
wane było czynnikami naturalnymi wynikającymi ze zróżnicowanej geologii (wapienie 
jurajskie, wapienie i dolomity triasu). Wody krasowe poziomu jurajskiego należały do 
typu węglanowo−wapniowego lub węglanowo−siarczanowo−wapniowego, w zależności 
od charakteru i czasu krążenia w podłożu. Źródła zasilane z wapieni i dolomitów triasu 
były złożonymi wodami czterojonowymi (HCO

3
 SO

4
 Ca Mg) (Tyc 1997b; Tyc, Opoł‑

ka−Gądek 1999; Czop, Motyka Szuwarzyński 2003). W cyklu rocznym stwierdzono 
wyraźną sezonową zmienność w odniesieniu do przewodności właściwej (18−28%) oraz 
do niektórych makrojonów. Nie zaobserwowano rocznych wahań stężeń jonów Na+, 
K+, Cl− (Krawczyk, Pulina, Tyc, 1990a). Skład chemiczny wód źródlanych zmieniał się 
natomiast w zależności od warunków hydrometeorologicznych decydujących o zasilaniu 
zbiornika. Po wystąpieniu opadu następował spadek stężenia jonów pochodzących 
z naturalnych procesów rozpuszczania skał węglanowych, związany z rozcieńczaniem. 
W przypadku zasilania roztopowego przenikanie zanieczyszczeń zakumulowanych 
w pokrywie śnieżnej i na powierzchni terenu zaburzało ten naturalny krasowy reżim 
hydrochemiczny. Opisany przez A. Tyca (1997a, 1997b) efekt roztopowy objawiał 
się zarówno wzrostem stężeń azotanów i siarczanów, jak również wapnia i twardości 
ogólnej – parametrów wiązanych zwykle z naturalnymi procesami krasowymi, a nie 
z antropopresją. Głównym problemem jakości wód źródlanych na tym obszarze było 
zanieczyszczenie azotanami, których stężenia przekraczały w wielu przypadkach 
obowiązującą wówczas normę dla wód pitnych (10 mg N−NO

3
/l tj. 44,3 mg NO

3
/l), 

a w studniach gospodarskich dochodziły nawet do 125‑170 mg NO
3
/l. Stwierdzono 

ponadto obniżenie jakości wód źródlanych ze względu na podwyższone stężenie jo‑
nów PO

4
3−, NO

2
−, Cl−, K+, SO

4
2− oraz znaczną twardość wody (Krawczyk, Pulina, Tyc, 

1990a; Tyc 1997a; Tyc, Opołka Gądek 1999). Azot mineralny występował w badanych 
wodach, przede wszystkim, w postaci azotanowej, ponieważ wody krasowe były do‑
brze natlenione, co powodowało, iż amoniak i azotyny łatwo przechodziły w azotany, 
będące ostatnim etapem procesu nitryfikacji (Krawczyk i in, 1990; Krawczyk, Pulina, 
Tyc, 1990a; Krawczyk, Opołka−Gądek, Tyc 1992; Tyc 1997a). Przejawem zanieczysz‑
czenia wód źródlanych był również wzrost ich mineralizacji. W źródłach najsilniej 
zmineralizowanych jony o genezie antropogenicznej dominowały nad pozostałymi 
makroskładnikami (Krawczyk, Pulina, Tyc, 1990a, 1990b). Analizując serie wieloletnie 
z lat 90. nie stwierdzono wspólnej dla wszystkich źródeł tendencji poprawy lub pogor‑
szenia jakości wód. Wraz ze wzrostem wydajności, po okresie korzystnych warunków 
odbudowy zasobów wodnych na początku lat 90., jakość wód kilku źródeł poprawiła 
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się wskutek rozcieńczenia zanieczyszczeń. Jednocześnie, w kilku źródłach jakość wody 
pogorszyła się. Przyczyną tego był zły stan sanitarny źródeł położonych w obrębie 
jednostek osadniczych oraz zanieczyszczenie wód podziemnych ściekami bytowymi 
(Opołka−Gądek, Tyc 1997; Tyc, Opołka Gądek 1999). Rozbudowa sieci wodociągowej 
przyczyniła się do zaniedbania źródeł (nie były już miejscem zaopatrzenia w wodę), 
wzrostu zużycia wody, a w efekcie – do zwiększenia ilości zanieczyszczeń przedosta‑
jących się do wód podziemnych wobec braku kanalizacji (Krawczyk, Opołka−Gądek, 
Tyc 1992; Tyc, Opołka−Gądek 1999; Tyc 1997a; Czop, Motyka Szuwarzyński 2003). 
Zagrożenia jakości wód obszaru Olkusz Zawiercie związane były również z działalnością 
rolniczą oraz dostawą zanieczyszczeń atmosferycznych (Krawczyk, Pulina, Tyc, 1990a, 
1990b; Krawczyk, Opołka−Gądek, Tyc 1992; Tyc 1997a).

W południowej części Wyżyny Krakowsko−Częstochowskiej (zlewnie Przem‑
szy, Rudawy, Sanki, Prądnika) badania jakości wód podziemnych – w tym również 
źródlanych – prowadził J. Różkowski (1990, 1991, 1996, 1999). Autor koncentrował 
się na antropogenicznych zagrożeniach jakości wód jurajskiego zbiornika wód pod‑
ziemnych. Stwierdził, iż nieprzekształcone antropogenicznie wody podziemne były 
słabo zmineralizowane i należały do prostego typu HCO

3
−Ca. Wody o przekształconym 

składzie chemicznym charakteryzowały się podwyższoną mineralizacją i złożonym ty‑
pem hydrochemicznym (HCO

3
−SO

4
−Ca, HCO

3
−Cl−Ca) oraz podwyższoną zawartością 

związków azotu, żelaza i chlorków. Sezonowa zmienność własności fizykochemicznych 
wód oraz stężeń makroskładników była skorelowana z dynamiką wahań zwierciadła 
wód podziemnych. W okresie od marca do maja, wraz ze wzrostem rzędnej zwierciadła 
wód podziemnych, w źródłach następował wzrost przewodności właściwej oraz stężeń 
związków azotu, siarki i żelaza, co było związane z efektem roztopowym. W porównaniu 
z okresem wiosennym dynamika zmian chemizmu wód podziemnych w pozostałej 
części roku była znacznie mniejsza. Okres wegetacji roślin charakteryzował się obni‑
żonym stężeniem m.in.: azotanów, siarczanów i chlorków. Jesienią, w okresie niskich 
stanów wód podziemnych, po zakończeniu sezonu upraw rolnych i wegetacji roślin, 
obserwowano ponowny wzrost stężeń siarczanów (listopad), azotanów i chlorków 
(wrzesień−listopad). Okres zimowy charakteryzował się względnie niskimi stężeniami 
badanych elementów (Różkowski 1990, 1996; Różkowski, Pawlik 2001). W wieloleciu 
1960−1989 stwierdzono umiarkowaną tendencję degradacji jakości wód podziemnych, o 
czym świadczył wzrost stężeń wszystkich makrojonów oraz fosforanów. Najwyraźniejszą 
dynamiką wieloletnich zmian charakteryzowały się azotany i chlorki. Stwierdzono też 
podwyższone stężenia Zn2+, Pb2+, Al3+ (17−80 µg/l), Cd2+ (do 3 µg/l), Hg2+ (do 0,8 µg/l). 
Pochodzenie żelaza, manganu, strontu i baru związane było głównie z naturalnymi 
procesami geochemicznymi, a przestrzenne zróżnicowanie stężeń metali było wyni‑
kiem facjalnego zróżnicowania osadów jury i nadległych osadów czwartorzędowych. 
Pochodzenie Pb2+, Zn2+ było związane z zanieczyszczeniem wód podziemnych ściekami 
komunalnymi, środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi (Pb2+, Zn2+) i gnojowi‑
cą (Zn2+). Skład chemiczny wód źródeł w terenach wiejskich różnił się od chemizmu 
źródeł położonych w ekosystemach leśnych lub łąkowych. Źródła położone w obrębie 
wsi charakteryzowały się podwyższoną mineralizacją i wyższymi stężeniami Na+, K+, 
Cl−, NO

2
−, NO

3
−, PO

4
3−. Głównymi zagrożeniami jakości wód źródlanych w południowej 

części Wyżyny Krakowskiej były:
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– działalność rolnicza (ze względu na NO
3
−, Ca2+, PO

4
3−, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+),

– dostawa drogą atmosferyczną zanieczyszczeń przemysłowych (ze względu na  
SO

4
2−, Cl−, Ca2+, NO

3
−),

– nielegalne składowiska odpadów oraz brak kanalizacji na obszarach wiejskich 
(ze względu na NO

3
−, Cl−, SO

4
2−),

– zanieczyszczenia komunikacyjne w pobliżu dróg (ze względu na Cl−, Zn2+, 
Pb2+, Cu2+) (Różkowski 1990, 1991, 1996, 1999).

Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami w południowej części Wyżyny Kra‑
kowskiej ma charakter regionalny i trwały (Różkowski 1996).

Badania chemizmu wód źródlanych na obszarze Górnego Śląska, prowadzone były 
przez zespoły z Uniwersytetu Śląskiego (Absalon, Jankowski, Matysik 1999; Absalon, 
Matysik 1999; Absalon, Matysik, Tyc 2000). Wody podziemne tego obszaru są pod‑
dane silnej antropopresji związanej z działalnością górniczą, przemysłem, urbanizacją 
i składowaniem odpadów. Stwierdzono zmianę naturalnego składu chemicznego wielu 
źródeł, czego objawem były wysokie stężenia azotanów, fosforanów i jonu potasowego. 
Pochodzenie jonu chlorkowego i siarczanowego było związane z naturalnym procesem 
ługowania zalegających w podłożu iłów rudonośnych (SO

4
2−) i mioceńskich pokładów 

solnych (Cl−). Wysokie stężenia chlorków stwierdzono jednak również w źródłach 
zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych, gdzie brak jest wkładek mioceń‑
skich. W tym wypadku wysokie stężenia chlorków tłumaczone były zanieczyszczeniem 
wód podziemnych ściekami bytowymi. Jedną z cech fizykochemicznych obniżających 
jakość wody był niski odczyn. Wpływ na zakwaszenie wód źródlanych miały kwaśne 
opady atmosferyczne oraz ograniczone możliwości ich zobojętnienia przez piaszczyste 
podłoże osadów czwartorzędowych (Absalon, Matysik, Tyc 2000).

Opracowanie pod redakcją W. Chełmickiego (2001) zawiera informacje o skła‑
dzie chemicznym wód 246 źródeł Wyżyny Krakowsko−Wieluńskiej i Miechowskiej. 
Stwierdzono powszechny wzrost mineralizacji ogólnej wód źródlanych – średnio o 30% 
– w porównaniu do badań I. Dynowskiej (1983) sprzed 25 lat. W zlewniach Prądnika, 
Dłubni i Szreniawy różnica ta wynosiła ok. 20−30%. W wielu przypadkach wzrost mi‑
neralizacji, w sposób oczywisty, był związany z zanieczyszczeniem wód podziemnych, 
czego świadectwem były wysokie stężenia azotanów i chlorków (Chełmicki i in. 2001).

Analizę czynników kształtujących skład chemiczny źródeł w południowej części 
Wyżyny Krakowskiej, w zlewniach Rudawy, Prądnika, Dłubni i Szreniawy, przeprowa‑
dzili W. Chełmicki i J. Siwek (2001). Stwierdzono przestrzenne zróżnicowanie źródeł 
pod względem stężeń jonów HCO

3
−, Cl−, Ca2+, Na+ nawiązujące do budowy geologicznej 

tego obszaru (dolomity, wapienie, margle). Również zawartość azotanów i fosforanów w 
wodach źródeł była zróżnicowana, lecz pochodzenie tych jonów było wynikiem dostawy 
zanieczyszczeń antropogenicznych. Stwierdzono, że rola antropogenicznego czynnika 
kształtującego skład chemiczny wód najwyraźniej zaznaczała się w zlewniach Prądnika 
i Dłubni, a najsłabiej – w zlewni Szreniawy, gdzie obniżenie jakości wód pojedynczych 
źródeł było spowodowane lokalnymi ogniskami zanieczyszczeń. Jednocześnie, w związ‑
ku z większą jednorodnością geologiczną, chemizm poszczególnych źródeł w zlewni 
Prądnika był mniej zróżnicowany niż w zlewniach Rudawy i Szreniawy. 
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W czasie badań prowadzonych na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu, dominują‑
cym typem hydrochemicznym źródeł były wody HCO

3
−Ca i HCO

3
−Ca−Mg. Ich skład 

chemiczny był kształtowany przez procesy dysocjacji węglanów wapnia i magnezu 
w czasie kontaktu ze skałami podłoża oraz w czasie migracji przez pokrywy lessowe 
(Chmiel 1993, 1996, 1999, 2001; Chmiel, Michalczyk, Żelazny 1996). Zróżnicowanie 
przestrzenne chemizmu wód nawiązywało do litologii skał podłoża oraz stopnia izolacji 
zbiornika wód podziemnych. Ta prawidłowość odnosiła się do cech fizykochemicznych 
związanych zarówno z procesami naturalnym, jak i z antropopresją. Pokrywa lessowa 
nie tylko stanowiła warstwę ochronną dla wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 
z powierzchni terenu, lecz również była elementem kształtującym skład chemiczny wód. 
Przejawem oddziaływania pokrywy lessowej były podwyższone stężenia węglanów wap‑
nia i magnezu. Stwierdzono, że stężenia jonu Mg2+ w wodach źródlanych w obszarach 
lessowych wynosiły ponad 5 mg/l, a w obszarach pozbawionych lessów od 1 do 5 mg/l 
(Chmiel 1993, 1996, 2001). Według B. Jańca (1995, 1997) stosunek rMg/rCa większy 
od 0,1 świadczy o decydującej roli utworów lessowych w kształtowaniu chemizmu 
wód podziemnych. Wody badanych źródeł w obszarach lessowych charakteryzowały 
się ponadto wyższą twardością węglanową, a niższą – niewęglanową. W odniesieniu do 
parametrów fizykochemicznych związanych z antropopresją stwierdzono ochronną rolę 
lessów przed zanieczyszczeniem wód podziemnych chlorkami, azotanami i siarczanami 
oraz wzrostem twardości niewęglanowej (Janiec 1995, 1997; Chmiel 1999, 2001). Po‑
chodzenie fosforanów w wodach źródlanych związane było z oddziaływaniem rolnictwa 
lub obecnością minerałów fosforytowych w skałach węglanowych (Chmiel 2001). W 
ciągu roku zmiany składu chemicznego wód źródlanych były niewielkie. Jednakże 
w okresie wzmożonego zasilania roztopowego lub deszczowego obserwowano krót‑
kotrwałe zmiany chemizmu związane z dopływem do wód podziemnych świeżych 
wód infiltracyjnych. Generalnie, wraz ze wzrostem wydajności poszczególnych źródeł 
zmniejszały się wartości cech fizykochemicznych związanych z naturalnymi procesami 
geochemicznymi (odczyn, twardość ogólna, HCO

3
 , Ca2+, Mg2+), a zwiększały wartości 

cech utożsamianych z antropogenizacją środowiska (twardość niewęglanowa, Cl−, SO
4
2−, 

NO
3

−, Na+, K+, PO
4

3−). Mimo lokalnie podwyższonych stężeń azotanów, wody źródlane 
Wyżyny Lubelskiej i Roztocza charakteryzowały się wysoką jakością (Chmiel 2001). 
Obecność zanieczyszczeń uwarunkowana była w znacznej mierze zagospodarowaniem 
terenu (Chmiel, Michalczyk 2003). Zagrożeniem dla źródeł były melioracje oraz skła‑
dowanie w niszach źródliskowych odpadów gospodarczych, pochodzących z produkcji 
rolnej i przemysłowej (Michalczyk 1999).
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2.	 Zakres	i	cel

Badaniami objęto wybrane źródła położone na Wyżynie Olkuskiej i Wyżynie Mie‑
chowskiej, w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Źródła te były od lat 70. XX w. 
przedmiotem badań hydrograficznych, fizjograficznych, a także hydrochemicznych 
(Dynowska 1979, 1983; Drzał, Dynowska 1981, 1982; Chełmicki red. 2001). Kompletna 
dokumentacja fizjograficzna z lat 70. XX w. (Dynowska 1983) oraz analiza porównawcza 
tych samych źródeł przeprowadzona 25 lat później (Chełmicki red. 2001) daje bogaty 
materiał informujący o warunkach występowania i przemianach źródeł tego obszaru. 
Materiał ten zachęca do dalszych badań, tym bardziej, że w dotychczasowych pracach 
dotyczących chemizmu wód brakuje opracowania, które objęłoby systematycznym 
poborem, w różnych porach roku, większą liczbę wypływów zarówno z jurajskiego, jak 
i kredowego zbiornika wód podziemnych. 

Wiele ze źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy odznacza się wyjątko‑
wymi walorami krajobrazowymi, poznawczymi i estetycznymi (Baścik 2003). Część z 
nich objęto ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej. Liczne badania prowadzone 
w obszarze Wyżyn Małopolskiej i Śląskiej wskazują tymczasem na szereg zagrożeń 
na jakie obecnie są narażone źródła. Poważną grupę stanowią zagrożenia jakości wód 
źródlanych. Zachowanie wysokich walorów wód źródlanych wymaga dobrego rozpo‑
znania stanu źródeł, a zwłaszcza identyfikacji czynników kształtujących jakość wody, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń antropogenicznych. W ramach niniejszej 
pracy realizowano trzy główne cele:

– poznanie współczesnego stanu i zmienności cech fizykochemicznych wód źródla‑
nych w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy,

– określenie czynników kształtujących skład chemiczny wód źródlanych,

– identyfikacja zagrożeń źródeł, a zwłaszcza zagrożeń jakości wody.

Realizując pierwszy z postawionych celów wykonano dokumentację współcze‑
snego stanu jakości wód źródlanych badanego obszaru, zwracając szczególną uwagę na 
prawidłowości zróżnicowania chemizmu źródeł w poszczególnych zlewniach.

Realizacja drugiego z celów polegała na identyfikacji przyrodniczych i antropo−
genicznych czynników decydujących o przestrzennym zróżnicowaniu składu chemicz‑
nego wód źródlanych. Zróżnicowanie składu chemicznego starano się powiązać m.in.  
z sezonowością, warunkami hydrogeologicznymi obszaru, a także z wydajnością źródeł 
i użytkowaniem terenu w jego otoczeniu. Szczególny nacisk położono na identyfikację 
wpływu czynników antropogenicznych zagrażających jakości wód oraz cech środowiska 
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naturalnego sprzyjających zachowaniu wysokiej jakości wody, pomimo oddziaływań 
antropogenicznych. Jednocześnie starano się stwierdzić, czy obniżona jakość wód 
źródlanych związana jest z degradacją jakości całego zbiornika wód podziemnych, 
czy też jest to wynik oddziaływania lokalnych ognisk zanieczyszczeń.

Realizując trzeci cel dążono do całościowej oceny jakości wód źródlanych w zlew‑
niach Prądnika, Dłubni i Szreniawy w oparciu o kryteria PIOŚ zawarte w Klasyfikacji 
zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (1993), Wskazówkach me
todycznych dotyczących tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych 
(1995) oraz w oparciu wymagania stawiane wodom pitnym (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dn. 4.09.2000). 

Badaniami objęte zostały 74 źródła (ryc. 1), z których próbki wody do oznaczeń labora
toryjnych pobierano w odstępach jedno− (22 źródła) i trzymiesięcznych (52 źródła), w okresie 
od marca 2000 r. do maja 2001 r. Wykonywano oznaczenia stężeń jonów Mg2+, Ca2+, Na+, K+, 
HCO

3
−, SO

4
2−, Cl−, NH

4
+, NO

2
−, NO

3
−, PO

4
3− oraz pomiary ogólnej mineralizacji (TDS), twar

dości węglanowej i ogólnej. W terenie mierzono wydajność źródła oraz temperaturę, odczyn i 
przewodność właściwą (SEC). Jednorazowo w 69 źródłach wykonano oznaczenia zawartości 
metali ciężkich (Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe

og.
), a w 20 źródłach oznaczenia bakteriologiczne.
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3.	Obszar	badań

Objęte badaniami górne części zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy zajmują po‑
wierzchnię około 1000 km2 (tab.1). Obszar ten rozciąga się w odległości kilkudziesięciu 
kilometrów na północ i północny−zachód od Krakowa. Według podziału J. Kondrackiego 
(2000) zachodnia część obszaru (zlewnia Prądnika i część zlewni Dłubni) jest częścią 
podprowincji Wyżyna Śląsko−Krakowska; makroregionu Wyżyna Krakowsko−Często‑
chowska i wchodzi w skład mezoregionu o nazwie Wyżyna Olkuska. Część wschodnia, 
obejmująca większość zlewni Szreniawy i część zlewni Dłubni, jest położona w pod‑
prowincji Wyżyna Małopolska; makroregionie Niecka Nidziańska, w mezoregionie 
Wyżyna Miechowska (ryc. 2).

3.1.	Budowa	geologiczna,	rzeźba,	gleby

Badany obszar, pod względem geologicznym, jest częścią monokliny śląsko‑
krakowskiej oraz niecki nidy. Wyróżniane są tu dwa główne piętra strukturalne: pale‑
ozoiczne i mezozoiczne. Zalegające w podłożu utwory paleozoiczne zostały sfałdowane 
w czasie waryscyjskich ruchów górotwórczych, a następnie częściowo zerodowane. W 
obrębie zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy nie odsłaniają się one na powierzchni. 
Młodsze piętro to utwory permsko−mezozoiczne, które zostały monoklinalnie nachy‑
lone w kierunku NE pod koniec górnej kredy, a następnie pocięte uskokami głównie 
w późnym trzeciorzędzie (ryc. 3).

W	zlewniach	Prądnika	i	Dłubni,	w	obrębie	Wyżyny	Olkuskiej, piętro me‑
zozoiczne stanowią wapienie i margle górnej jury (oxford), które tworzą główne ogniwo 
morfologiczne oraz hydrogeologiczne tego obszaru. Miąższość kompleksu jurajskiego 
wzrasta ku wschodowi od ok. 30 m w Dolinie Będkowskiej, do ponad 500 m w okoli‑

Tab. 1. Wybrane parametry zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy w częściach objętych bada‑
niami

Table 1. Geographical characteristics of the studied parts of the Prądnik, Dłubnia  
and Szreniawa catchements
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cach Słomnik. Wapienie górnojurajskie występują w kilku facjach sedymentacyjnych. 
Najbardziej odporne na denudacje są wapienie skaliste, które tkwią w postaci bioherm 
wśród wapieni ławicowych. Nie wykazują one uławicenia i mają słabo rozwiniętą sieć 
spękań poziomych. Występują w nich jedynie szczeliny pionowe lub ukośne o cha‑
rakterze spękań ciosowych. Spękania są wieku górnokredowego lub młodotrzeciorzę‑
dowego i mają najczęściej przebieg NE−SW oraz NW−SE. Istnieje zbieżność między 
kierunkami przebiegu poszczególnych odcinków Prądnika i Sąspówki a kierunkami 
płaszczyzn ciosowych. Wapienie skaliste wyraźnie zaznaczają się w rzeźbie, tworząc skal‑
ne mury i baszty w dolinie Prądnika oraz malownicze ostańce w okolicach Sułoszowej 

Ryc. 2. Podział hydrograficzny obszaru badań na tle jednostek fizycznogeograficznych 
wg J. Kondrackiego (2000) 
Mezoregiony: Wyż. Częstochowska (341.31), Wyż. Olkuska  (341.32), Rów Krzeszowicki (341.33), Garb 
Tenczyński (341.34), Próg Lelowski (342.13), Wyż. Miechowska (342.22),  
Płaskowyż Proszowicki (342.23).

Fig. 2. Catchment division and physical−geographical regions (after J. Kondracki 2000). 
Names of regions: Częstochowska Upland (341.31), Olkuska Upland (341.32),  
Rów Krzeszowicki (341.33), Garb Tenczyński (341.34), Próg Lelowski (342.13), Miechowska Upland 
(342.22), Płaskowyż Proszowicki (342.23)
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i Jerzmanowic. Wapienie ławicowe tworzą obniżenia morfologiczne na wierzchowinie 
pomiędzy wychodniami wapieni skalistych. Grubość ławic wynosi najczęściej 0,5−1,5 m, 
dochodząc nawet do 3 m. W fugach międzyławicowych występują buły krzemienne. 
Wapienie pocięte są gęstą siatką spękań tektonicznych, które jednak na ogół nie są 
intensywnie poszerzane przez wodę, przez co zjawiska krasowe są słabiej rozwinięte 
niż w wapieniach skalistych. Margle i cienkopłytowe wapienie margliste występują 
jedynie lokalnie. Najbardziej rozpowszechnionym osadem czwartorzędu są lessy vi‑
stuliańskie występujące w facji wysoczyznowej (eolicznej) i zboczowej (deluwialnej). 
Pokrywają one większą część wierzchowiny oraz zboczy dolin, a ich miąższość wynosi 
do kilkunastu metrów. Dna dolin wyścielone są materiałem aluwialnym żwirowym, 
piaszczystym lub ilastym. Gliny zwałowe ze zlodowacenia krakowskiego zachowały 
się tylko lokalnie i są zwykle rozmyte i przykryte lessami (Alexandrowicz, Wilk 1962; 
Gradziński 1972; Kleczkowski 1972b; Alexandrowicz, Alexandrowicz 1977; Gradziński, 
Gradziński 1994; Płonczyński 2001).

Wyżyna	Miechowska pod względem budowy geologicznej wchodzi w skład 
monoklinalnej struktury niecki nidy. Podłoże stanowią marglisto−wapienne utwory 
kredowe, które zalegają niezgodnie na wapieniach górnej jury i zapadają łagodnie ku 
północnemu wschodowi pod kątem 2−7° (ryc. 4). Najniższe ogniwa kredy (piaski i słaboz‑
więzłe piaskowce albu i cenomanu) mają miąższość 10−120 m i są izolowane od młod‑
szych osadów ilasto−marglistym kompleksem turonu. Wapienie margliste, gezy i opoki, 
a przede wszystkim margle, margle piaszczyste i margle glaukonitowe górnej kredy 
(senon: santon, kampan, mastrycht) mają największe rozprzestrzenienie na powierzchni, 
a ich miąższość sięga kilkuset metrów. Margle cechują się płytową oddzielnością. Na 
powierzchni płytek występują czarne naloty manganowe i żółte naloty żelaziste. Margle 
są silnie uszczelinione i dobrze przewodzące wodę, lecz nie ulegają krasowieniu. Strefa 
szczelin, spękań ciosowych i tektonicznych sięga do głębokości około 80−120 m. Utwory 
kredy górnej są miejscami poprzedzielane wkładkami słabo przepuszczalnych ilastych 

Ryc. 4. Uproszczony przekrój geologiczny przez zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy 
wg R. Gradzińskiego (1972) 
S – sylur, D – dewon, C – karbon, P – perm, J – jura, K – kreda.

Fig. 4. Simplified cross−section profile through the catchements of Prądnik, Dłubnia and 
Szreniawa (Gradziński 1972) 
S – Silurian, D – Devonian, C – Carboniferous, P – Permian, J – Jurassic, K – Cretaceous.
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margli, co powoduje, że lokalnie może występować kilka horyzontów wód podziemnych. 
Osady kredowe na powierzchni są silnie zwietrzałe i spękane tworząc rumosz skalny 
o miąższości około 2 m, co sprzyja infiltracji wód opadowych. W czasie zlodowacenia 
Sanu 2 obszar Niecki Nidziańskiej pokryty był lądolodem, jednakże osady glacjalne 
(gliny morenowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne) zostały w znacznym stopniu rozmyte 
i zerodowane. Na Wyżynie Miechowskiej powszechnie występują pokrywy lessów 
vistuliańskich (61% powierzchni), których miąższość wynosi od kilku do kilkunastu 
metrów (Dynowska 1963b; Niedzielski 1971; Cabaj, Nowak 1986; Rutkowski 1986).

Rzeźba Wyżyny Olkuskiej ma charakter krasowy, zrębowy i fluwialny. Zasadnicze 
jej rysy ukształtowały się w trzeciorzędzie. Najstarszym elementem morfologii jest 
rozległa, nachylona w kierunku SE, paleogeńska powierzchnia zrównania krasowego, 
znajdująca się na wysokości ok. 450 m n.p.m. Ponad tą powierzchnią wznoszą się skałki 
o charakterze twardzielców i ostańców denudacyjnych. W obrębie wierzchowiny na‑
chylenia wynoszą 0−5°. W poziom wierzchowinowy wcięte są formy dolinne, których 
przebieg nawiązuje do kierunków spękań tektonicznych NW−SE i NE−SW. W górnych 
odcinkach doliny są szerokie, nieckowate, o niewielkich nachyleniach. W odcinkach 
środkowych i dolnych są one głęboko wcięte, wąskie, o charakterze jarów krasowych. 
Charakterystycznym rysem rzeźby są formy krasowe: suche doliny, wąwozy, leje i 
jaskinie (Czeppe 1972; Partyka red. 1990; Michalik 1996).

W porównaniu z Wyżyną Olkuską Wyżyna Miechowska ma łagodniejszą rzeźbę 
i lepiej rozwiniętą sieć dolinną. Przedplejstoceński system dolin głównych ma przebieg 
WWN−EES, N−S, i nawiązuje do głównych kierunków spękań tektonicznych margli 
kredowych. Doliny Szreniawy, Rzeżuśni, Piotrkówki mają charakter nieckowaty lub 
płaskodenny, z szeroką terasą zalewową. Doliny holoceńskie – to wycięte w utworach 
lessowych wąwozy i parowy oraz wycięte w marglach debrza. Rozległe wierzchowiny 
mają charakter rozległych, spłaszczonych garbów o nachyleniach 3−5° i są pozostałością 
paleogeńskiej i młodszych powierzchni zrównań (Cabaj, Nowak 1986). Warunki środo‑
wiska przyrodniczego sprzyjają infiltracji i retencji wód (Dynowska 1963a).

Skałą macierzystą dla gleb występujących na Wyżynach Miechowskiej i Olkuskiej  
są węglanowe utwory jury i kredy, lessy oraz utwory deluwialne i aluwialne. W obrębie 
wierzchowin i łagodnych stoków wytworzyły się na pokrywie lessowej gleby autoge‑
niczne, z których największy udział mają gleby brunatne właściwe i wyługowane, płowe 
typowe oraz miejscami na Wyżynie Miechowskiej – czarnoziemy. W miejscach wychodni 
skał węglanowych występują gleby litogeniczne – rędziny inicjalne, właściwe i brunat‑
ne. W dnach dolin Prądnika, Dłubni i Szreniawy występują napływowe mady, które 
miejscami mogą być oglejone (Greszta, Bitka 1977; Oczoś, Strzelec 1986; Zalewa 2001).

3.2.	Warunki	hydrogeologiczne

W obrębie zlewni Prądnika Dłubni i Szreniawy A.S. Kleczkowski (1990) wyróż‑
nia dwa główne poziomy wodonośne: górnojurajski (GZWP 326) oraz górnokredowy 
(GZWP 409). Wszystkie źródła w zlewni Prądnika zasilane są wodami zbiornika 
jurajskiego. Wypływy w zlewni Szreniawy są zasilane w większości wodami zbiornika 
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kredowego. Zlewnia Dłubni położona jest w strefie kontaktu tych dwóch zbiorników.

Górnojurajski zbiornik wód podziemnych ma charakter krasowo−szczelinowo 
−porowy. Według podziału hydrogeologicznego (Mapa Hydrogeologiczna Polski... 1986) 
należy on do regionu XVII – wieluńsko−krakowskiego. J. Motyka, A. Pulido−Bosh 
i M. Pulina (1993) wyróżniają w obrębie zbiornika strefę wadyczną, dobrze wykształ‑
cona strefę przejściową oraz płytką strefę freatyczną. Zbiornik górnej jury tworzy jeden 
system hydrauliczny powiązany z nadległym zbiornikiem czwartorzędowym. W dnie 
doliny zwierciadło wód podziemnych znajduje się płytko, jednakże na wierzchowinie 
głębokości dochodzą do 83 m. Przepuszczalność hydrauliczna zbiornika jest wysoka 
(tab. 2) – zwłaszcza w najintensywniej ulegających krasowieniu wapieniach skalistych, 
przy czym sama matryca skalna jest środowiskiem słabo przepuszczalnym lub wręcz 
nieprzepuszczalnym. O dobrym przewodzeniu wód decyduje system spękań, szczelin 
i kanałów krasowych. Szczególnie uprzywilejowanymi drogami przepływu są strefy dys‑
lokacji i spękań ciosowych, wzdłuż których rozwinął się system krasowy. Przepływ wody 
przez skrasowiałe wapienie nie jest równomierny, co spowodowane jest lokalnie zróż‑
nicowaną wielkością szczelin i różnym wykształceniem litofacjalnym wapieni. Znaczna 
porowatość zbiornika umożliwia wysoką retencję wód podziemnych, jednakże odgrywa 
ona drugorzędną rolę w przepuszczalności hydraulicznej tych skał (Pacholewski, Róż‑
kowski 1990). Spadek hydrauliczny zwierciadła wynosi 2−3%. Krążenie wód odbywa 
się w trzech systemach: regionalnym, pośrednim i lokalnym. System regionalny jest 

Tab. 2. Współczynniki filtracji w obrębie jurajskiego (GZWP 326) i kredowego (GZWP 409) 
zbiornika wód podziemnych

Table 2. Hydraulic conductivity of the Jurassic (GZWP 326) and the Cretaceous (GZWP 409) 
groundwater reservoirs
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kształtowany przez monoklinalne zapadanie warstw pod nieckę nidy i stanowi ok. 15% 
odpływu podziemnego. Większość drenażu odbywa się poprzez lokalne i pośrednie sys‑
temy ukształtowane siecią głęboko wciętych dolin rzek i potoków. Prędkości lateralnego 
przepływu wód są lokalnie zróżnicowane i wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy metrów  
na rok. Średni czas przepływu wód systemem porowym wynosi od 50 do ponad 130 
lat, natomiast czas obiegu systemem szczelinowo−krasowym nie przekracza 7 lat 
(Różkowski 1996, 2001; Różkowski, Leszkiewicz 1999). Zasilanie zbiornika odbywa 
się na całym jego obszarze bezpośrednio lub poprzez utwory czwartorzędowe. Według 
H. Czarneckiej (1975) zasilanie zbiornika odbywa się głównie wodami roztopowymi 
i roztopowo−deszczowymi. Według J. Różkowskiego i A. Pacholewskiego (1996) zasila‑
nie roztopowe stanowi 70% dostawy wody do zbiornika górnej jury. Reakcja źródeł na 
zasilanie roztopowe jest zróżnicowana i następuje od 5. do 79. dni po roztopach. Czas 
opóźnienia reakcji źródeł na zasilanie opadowe wynosi około 200 dni (I maksimum) 
i 375−750 dni (II maksimum) (Leszkiewicz, Różkowski, Tyc 1991, 1993; Różkowski, 
Leszkiewicz 1999; Leszkiewicz, Różkowski 2000). Szczelinowo−krasowy charakter 
zbiornika oraz duża przepuszczalność nadkładu sprzyjają infiltracji wód atmosferycz‑
nych, a zatem odnawialności zasobów. Jednocześnie zbiornik ten podatny jest na de‑
gradację jakości wód wskutek łatwej pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni 
terenu (Wilk, Motyka 1980; Krawczyk, Pulina, Tyc 1990a; Krawczyk, Opołka−Gądek, 
Tyc 1991; Kropka, Różkowski, Witkowski 1991; Różkowski 1996). 

Według podziału hydrogeologicznego szczelinowy zbiornik kredowy GZWP 409 
na Wyżynie Miechowskiej należy do regionu XVIII – nidziańskiego (Mapa Hydrogeolo
giczna Polski... 1986). W porównaniu ze zbiornikiem górnojurajskim szczeliny przewo‑
dzące wodę są mniejsze, lecz ich sieć jest bardziej gęsta. Sieć spękań decyduje o sto‑
sunkowo dobrej przewodności utworów górnej kredy. Lokalnie występujące szczeliny 
są słabiej drożne wskutek zróżnicowania facjalnego margli lub kolmatacji materiałem 
zwietrzelinowym. Zasięg szczelin wodonośnych ocenia się na 80−120 m, co stanowi tylko 
10−20% całkowitej miąższości utworów kredowych. Poniżej szczeliny są zamknięte i nie 
są wodonośne. Istotną rolę w kształtowaniu się warunków hydrogeologicznych odgrywa 
sieć dyslokacji tektonicznych. W strefie uskoków w dolinie Szreniawy i Rzeżuśni, w 
okolicy Biskupic (na południe od Miechowa), występują liczne wydajne źródła podpły‑
wowe, o lekko podwyższonej temperaturze, prawdopodobnie częściowo zasilane woda‑
mi z głębiej położonego zbiornika jurajskiego. Na możliwość dopływu wód ze zbiornika 
jurajskiego, z zachodu na wschód, zgodnie z kierunkiem monoklinalnego zapadania 
warstw niecki nidy, zwróciła uwagę I. Dynowska (1963b, 1964, 1978). W większości 
jednak zasilanie zbiornika związane jest z infiltracją wód opadowych oraz rzecznych. 
Zwierciadło wód podziemnych nawiązuje do rzeźby, a jego głębokość na wierzchowinie 
dochodzi do 100 m. Roczna amplituda poziomu zwierciadła wynosi najczęściej 2−5 m, 
przy czym najniższe stany występują zimą, a najwyższe – po wiosennych roztopach i 
letnich ulewach. Zwierciadło wód w utworach dolnej kredy (alb, cenoman) ma charak‑
ter napięty i wykazuje łączność hydrauliczną z osadami górnej jury. Zwierciadło wód 
w szczelinowym ośrodku opok, margli, gez i wapieni górnej kredy (santon, kampan, 
mastrycht) ma najczęściej charakter swobodny. Wskutek zmiennej przepuszczalności 
margli w profilu pionowym lokalnie może występować kilka poziomów wodonośnych 
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o miąższości od kilku do 60 m (Gil i in. 1967; Niedzielski 1971; Kleczkowski 1972a, 
1986, 1991; Dynowska 1963b, 1964, 1978; Dynowska, Tlałka 1970).

3.3.	Skład	chemiczny	wód	podziemnych

Wody podziemne zbiornika górnojurajskiego charakteryzował H. Niedzielski 
(1972) jako proste, dwuwęglanowo−wapniowe, o niewielkiej mineralizacji ogólnej  
– poniżej 450 mg/l i lekko alkalicznym odczynie. Sporadycznie występowały wody 
trzyjonowe, gdzie trzecim składnikiem był jon magnezowy. Stężenia Ca2+ wynosiły 
najczęściej od 85 do 105 mg/l, a węglanów od 280 do 300 mg/l. Zawartość jonu chlorko‑
wego zwykle nie przekraczała 20 mg/l, jednakże w pojedynczych studniach notowane 
były stężenia powyżej 120 mg/l. Stężenie żelaza nie przekraczało zwykle 0,3 mg/l, a 
maksymalna zawartość dochodziła do 3,2 mg/l. Mangan (0,1 0,35 mg/l) występował 
w tych studniach, w których podwyższona była zawartość żelaza. W porównaniu ze 
zbiornikiem górnojurajskim wody zbiornika górnej kredy charakteryzowały się nieco 
wyższą mineralizacją, która dochodziła do 700 mg/l, lecz w większości przypadków 
nie przekraczała 500 mg/l. W zbiorniku kredowym również dominowały proste wody 

Tab. 3. Charakterystyka hydrochemiczna górnojurajskiego zbiornika wód podziemnych w ob‑
rębie obszaru badań (oprac. własne na podst. S. Witczaka 1994)

Table 3. Hydrochemical characteristics of the Jurassic groundwater reservoir within the area 
under research (data compiled after S. Witczak 1994)
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dwujonowe z przewagą HCO
3
− (80−115 mg/l) i Ca2+ (80 115 mg/l). Około 20% badanych 

wód stanowiły wody trzyjonowe, gdzie trzecim składnikiem był Mg2+. Podwyższoną 
zawartość magnezu wiąże H. Niedzielski (1972) z występowaniem MgO w skałach 
ogniw górnego kampanu i dolnego mastrychtu.

Opracowana pod redakcją A. Różkowskiego (1990) monografia poświęcona zbior‑
nikom wód podziemnych monokliny śląsko−krakowskiej zawiera m.in. charakterystykę 
chemizmu wód podziemnych całego zbiornika górnej jury między Wieluniem a Krako‑
wem (Maj, Siwek 1990). Mineralizacja wód wynosiła 200−400 mg/l. W wodach podziem‑
nych tego obszaru stwierdzano ponadnormatywne stężenia jonów NO

3
− (do 65 mg/l), 

SO
4

2−, Mn2+,  Cu2+ i żelaza ogólnego jednakże udział próbek z takimi stężeniami nie 
przekraczał 5%. Zakres tła hydrochemicznego w odniesieniu do azotanów został ustalony 
na poziomie 0−8 mg/l, do chlorków 0−40 mg/l, a do fosforanów 0−0,2 mg/l. Podwyższone 
zawartości azotanów i fosforanów charakterystyczne były w południowej części zbior‑
nika jurajskiego w rejonie Olkusza (zlewnie Prądnika i Rudawy), a ich pochodzenie 
związane było z zanieczyszczeniami rolniczymi.

W obrębie lub w bliskim otoczeniu zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy znajduje 
się 10 punktów monitoringu wód podziemnych, z czego 3 dotyczą zbiornika górno‑

Tab. 4. Charakterystyka hydrochemiczna górnokredowego zbiornika wód podziemnych w ob‑
rębie obszaru badań (oprac. własne na podst. S. Witczaka 1994)

Table 4. Hydrochemical characteristic of the Cretaceous groundwater reservoir within the area 
under research (data compiled after S. Witczak 1994)
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jurajskiego, a 7 – zbiornika kredowego. Do tej pory, w ramach monitoringu, wykonano 
w różnych punktach tylko jeden lub dwa pobory próbek wody w 1993 r. z odwiertów, 
studzien i jednego źródła (Witczak 1994). Generalnie, wody zbiornika jurajskiego cha‑
rakteryzowały się niższą mineralizacją niż wody zbiornika kredowego. Wyraźnie niższe 
było również stężenie jonów Ca2+, Na+, a zwłaszcza Mg2+ (tab. 3, 4). Jednocześnie wody 
w zbiorniku jurajskim charakteryzowały się wyższym stężeniem azotanów.

Badania składu chemicznego wód podziemnych górnokredowego zbiornika wód 
podziemnych w prawobrzeżnej części zlewni Dłubni prowadzili w okresie od lipca do 
września 1993 r. J. Hejmanowski i in. (1994). Badane wody należały do typu prostych 
wód węglanowo−wapniowych o mineralizacji ok. 560 mg/l (tab. 5). Chemizm wód 
kształtowany był przez naturalny proces rozpuszczania węglanów tworzących poziom 
wodonośny przez infiltrujące wody opadowe. Lokalnie podwyższone stężenia siar‑
czanów, chlorków, związków azotu i magnezu uznano za wynik przenikania ścieków 
bytowo−gospodarczych do warstwy wodonośnej.

Wody podziemne zbiornika górnojurajskiego charakteryzował J. Różkowski (1990, 
1991, 1996) jako typowe wody krasowe, o odczynie słabozasadowym lub – w okresie 
wzmożonych roztopów – słabokwaśnym, o suchej pozostałości 200−550 mg/l (tab. 6). 
Wskutek oddziaływań antropogenicznych, wody te są przekształcone, na co wskazu‑
ją: podwyższona mineralizacja ogólna, twardość ogólna i niewęglanowa oraz wysokie 
stężenie azotanów i chlorków.

Tab. 5. Skład chemiczny wód podziemnych poziomu górnokredowego w prawobrzeżnej części 
zlewni Dłubni (zestawienie własne na podst. J. Hejmanowskiego i in. 1994)

Table 5. Hydrochemical characteristics of the Cretaceous groundwater reservoir in the we‑
stern part of the Dłubnia catchement (data compiled after Hejmanowski at al. 1994)
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3.4.	Zagrożenia	jakości	wód	podziemnych

Główne zagrożenia jakości wód zbiornika górnojurajskiego są związane z na‑
pływem zanieczyszczeń atmosferycznych znad aglomeracji Śląska i Krakowa, rol‑
nictwem, nieuregulowaną gospodarką odpadami i ściekami, zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych. Warunki hydrogeologiczne sprzyjają  przenikaniu zanieczyszczeń 
do wód podziemnych z powierzchni terenu. Część zanieczyszczeń jest zatrzymywana 
w strefie wadycznej (Motyka i.inn. 2002). Jednocześnie zbiornik szczelinowo−krasowy 
charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami samooczyszczania podczas infiltracji i 
filtracji w środowisku skalnym (Witkowski 1990; Witczak 1994; Różkowski 1990, 1996; 
Różkowski, Różkowski, Pacholewski 1996; Tyc 1997b; Górny i in. 2001). Potencjalne 
zagrożenia jakości wód podziemnych zbiornika kredowego są związane z rolnictwem 
oraz z lokalnymi ogniskami zanieczyszczeń. Zlewnie Dłubni i Szreniawy to obszar 
stosunkowo gęsto zaludniony, w znacznej części posiadający sieć wodociągową. Rozwo‑
jowi wodociągów nie towarzyszy jednak kanalizacja – ścieki bytowe są odprowadzane 
do szamb przy poszczególnych gospodarstwach. Zagrożenie stanowią również dzikie 
wysypiska śmieci oraz stacje paliw. Generalnie jednak zbiornik kredowy jest mało 
zagrożony degradacją dzięki ochronnej roli pokrywy lessowej i glebowej (Kleczkow‑
ski 1986; Witczak 1994; Hejmanowski, Kleczkowski 1994; Hejmanowski i in. 1994).

Badany obszar ma charakter rolniczy. W zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy 
dominują grunty orne a lasy mają niewielki udział (tab. 7). Zagrożenie jakości wód 
podziemnych wskutek działalności rolniczej związane jest m.in. z nawożeniem. Okres 
najintensywniejszego nawożenia w Polsce przypada na lata 80., kiedy na hektar użytków 
rolnych zużywano ok. 180−190 kg nawozów. Po 1989 r. zużycie nawozów gwałtownie 
zmniejszyło się do poziomu 70−80 kg NPK/ha, przy strukturze: N – 56,4%, P – 19,5%, 
K – 24,1%  (Rocznik Statystyczny... 1990, 2001). Pod koniec lat 90. w Małopolsce zużycie 
nawozów wynosiło w granicach 69−74 kg NPK/ha (Rocznik statystyczny województwa 
krakowskiego 1998, Rocznik Statystyczny... 2001).

W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie działkami budowlanymi 
położonymi w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego i Dłubniańskim Parku 
Krajobrazowym. Okolice te są atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców 
aglomeracji Krakowa i Górnego Śląska, co powoduje, iż intensywnie rozwija się tu 
zabudowa letniskowa (Partyka 2001). Większość wsi zaopatrywana jest w wodę z sieci 

Tab. 6. Zakresy tła hydrochemicznego wód podziemnych poziomu górnojurajskiego  
w latach 1960−1989 (Różkowski 1996)

Table 6. Ranges of the hydrochemical background in the Jurassic groundwater reservoir 
in 1960−1989 (Różkowski 1996)
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wodociągowej. Niestety wciąż brakuje kanalizacji odprowadzającej ścieki i większość 
gospodarstw posiada własne przydomowe szamba. Znaczna liczba szamb nie spełnia 
norm technicznych, a w związku z wysokimi cenami wywozu nieczystości część z nich 
może być opróżniana w sposób niekontrolowany, nielegalny.

Jednym z zagrożeń jakości wód źródlanych jest nieuregulowana gospodarka 
odpadami. W samej tylko zlewni górnego Prądnika (w tym na terenach chronionych 
w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie) R. Wydmańska (2001) stwierdziła 
236 dzikich wysypisk, zawierających odpady z gospodarstw domowych i produkcji 
rolniczej. Według badań R. Kurnickiego i S. Mularza (1998) opartych o analizę zdjęć 
lotniczych gmin, na 10 km2 powierzchni przypadają średnio 1−2 dzikie wysypiska śmieci. 
Najczęściej są one zlokalizowane w pobliżu wsi, w przydrożnych rowach, u podnóży 
nasypów, korytach potoków, wąwozach, zagłębieniach poeksploatacyjnych itp. W ob‑
rębie wysypisk składowane są najczęściej przedmioty szklane, metalowe, z tworzyw 
sztucznych, papier, tektura, gruz, żużel, popioły. Zagrożenie dla wód podziemnych 
stanowią odpady organiczne, worki po nawozach, opakowania po farbach, lakierach, 
nawozach i środkach ochrony roślin oraz produktach ropopochodnych (Kurnicki, Mu‑
larz 1998; Wydmańska 2001).

Zanieczyszczenia wód podziemnych mogą pochodzić również z infiltracji zanie‑
czyszczonych wód rzecznych. Dostawa 
zanieczyszczeń do wód powierzchnio‑
wych związana może być ze zrzutami 
ścieków z gospodarstw indywidualnych. 
Dopiero od niedawna większe miej‑
scowości (Miechów, Słomniki, Skała) 
posiadają własne oczyszczalnie ścieków. 
Jednak jeszcze na początku lat 90. ścieki 
komunalne i z zakładów mleczarskich 
w Skale zrzucane były bezpośrednio do 
Prądnika. Rocznik statystyczny województwa 
krakowskiego (1998) zaliczał wody Prądni‑
ka, Dłubni i Szreniawy do pozaklasowych,  
a według kryterium bakteriologiczne‑

Tab. 7. Struktura użytkowania ziemi w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy (Guzik, Gór‑
ka1991)

Table 7. Landuse in the catchements of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa (Guzik, Górka 1991)

Fot. 1. Śmieci w niszy źródła w Biskupicach

Fot. 1. Garbage at the spring in Biskupice
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go do II−III klasy czystości. J. Wojkowski (1996) zaliczał wody Prądnika do I klasy 
czystości, wskazując jednak na ich zanieczyszczenie azotanami (ok. 10−20 mg/l) 
pochodzącymi ze ścieków komunalnych. Najwyższe stężenia azotanów obserwo‑
wane są zimą, kiedy azot nie jest pobierany przez rośliny na produkcję bioma‑
sy. Po wystąpieniu opadów w rzece następuje wzrost stężeń azotanów związany  
z przemywaniem pokryw (Wojkowski 1996). Według badań B. Hibszer i in. (2001) 
wody Prądnika pod względem fizykochemicznym spełniają obecnie wymagania I klasy 
czystości. Wody powierzchniowe Prądnika charakteryzują się nieco wyższą przewod‑
nością właściwą niż wody podziemne w tym rejonie. Najwyższa przewodność oraz 
stężenie NO

3
− (20−36 mg/l) występują w górnym biegu rzeki i stopniowo maleją wraz 

z biegiem Prądnika. Ze względu na sezonowy wzrost stężeń Na+, K+, SO
4

2−, Cl−, NO
3

− i 
PO

4
3− L. Kostrakiewicz (2001) kwalifikuje wody Prądnika wraz z Sąspówką w obrębie 

OPN, do II klasy z okresowym obniżeniem do klas niższych.

Jednym z nośników zanieczyszczeń jest powietrze atmosferyczne. Zanieczysz‑
czenia w postaci gazów, pyłów i areozoli przenoszone są z miejsc emisji i dostają się do 
obiegu hydrogeochemicznego po wystąpieniu opadu, mając charakter wielkopowierzch‑
niowego ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych. Na badanym obszarze nie ma 
dużych emitorów zanieczyszczeń atmosferycznych. Zagrożenia są związane z dostawą 
zanieczyszczeń z sąsiadujących z regionem aglomeracji Krakowa i Górnego Śląska  
oraz w mniejszym stopniu z lokalną niską emisją w okresie sezonu grzewczego. 
Według M. Leśnioka i J. Partyki (2001) przewodność właściwa wód opadowych, bę‑
dąca wskaźnikiem ich zanieczyszczenia, zmniejszyła się z 63 µS/cm w roku 1990 do  
35−40 µS/cm pod koniec lat 90. W tym samym okresie nastąpił słaby spadek zakwaszenia 
opadów. W 1998 r. średnie pH opadu w Ojcowie wynosiło 4,1 (Leśniok 2000). Stężenia 
SO

2
 w powietrzu atmosferycznym w Ojcowie zmalały z 39 mg/m3 w 1990 r. do 25 mg/

m3 w 1998 r. Dostawa zanieczyszczeń związana jest głównie napływem mas powietrza  
z kierunku zachodniego, a więc znad aglomeracji Górnego Śląska. Opady, przynoszone 
przy najczęściej występującej cyrkulacji SW, mają lekko obniżone odczyn i przewodność 
właściwą (tab. 8) (Leśniok, Partyka 1993; Leśniok 1996).

Tab. 8. Średnie stężenie wybranych jonów w opadach atmosferycznych w latach 1989−1991 
w rejonie Ojcowa, w zależności od kierunku adwekcji mas powietrza (Leśniok, Partyka 1993)

Table 8. The average concentration of selected ions in precipitation water in Ojców in 1989‑
1991 in relation to air−mass advection (Leśniok, Partyka 1993)
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Wstępne wyniki badań B. Hibszer i W. Krawczyk (2002) wskazują, że w rejonie 
Ojcowskiego Parku Narodowego ładunek azotanów dostarczonych wraz z opadami może 
stanowić do 80% ładunku azotanów w wodach źródlanych, 40% jonów potasowych oraz 
większość jonów siarczanowych i sodowych. Badania bilansowe prowadzone w zlewni 
Prądnika (Leśniok, Partyka, Różkowski 2002) wykazały, że w latach 90. XX w. ładunki 
jonów SO

4
2−, NO

3
− i Cl− wnoszonych wraz z opadami były 2−4 razy mniejsze niż ładunki 

wynoszone ze zlewni przez Prądnik.

3.5.	Ochrona	przyrody

Znaczna część badanego obszaru w dorzeczach Prądnika, Dłubni i Szreniawy obję‑
ta jest różnymi formami ochrony prawnej. Najwyższą kategorię ochronną posiada utwo‑
rzony w 1956 r. Ojcowski Park Narodowy (21,5 km2). Wraz z otuliną powierzchnia objęta 
ochroną wynosi ok. 70 km2. W dolinie Dłubni od 1981 r. funkcjonuje Dłubniański Park 
Krajobrazowy (69,7 km2), wchodzący w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 
Ojcowski Park Narodowy wraz z Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych mają  
na celu zachowanie i popularyzowanie wartości przyrodniczych, kulturowych oraz 
krajobrazowych, a także tworzenie warunków do rozwoju społeczno gospodarczego 
regionu, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (Drzał 1972; Partyka red. 
1990; Zinkow 1990; Baranowska−Janota 2001).

3.6.	Klimat

Średnia roczna suma opadów na obszarze badań nie przekracza 600 mm. W ciągu 
roku największe miesięczne sumy opadów (160−180 mm) charakterystyczne są dla 
miesięcy letnich (VI−VIII). Najniższe opady (40−60 mm) występują w okresie jesienno‑
zimowym (XII−II). Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 50−55 dni w roku, lecz 
zwykle nie odznacza się trwałością i kilkakrotnie zanika. Średnia roczna temperatura 
powietrza wynosi 7−8°C. Długość okresu wegetacyjnego jest największa (215−220 dni) 
w południowej części obszaru badań, a najmniejsza (200−205 dni) – w najwyżej po‑
łożonych, północnych częściach zlewni. W obrębie obszaru badań istnieje wyraźne 
zróżnicowanie mezoklimatyczne den dolin i otwartych wierzchowin (Klein 1977, Atlas 
Miejskiego Województwa... 1979; Paszyński, Kluge 1986). Według regionalizacji klimatycz‑
nej A. Wosia (1999) badany obszar należy do regionu śląsko−krakowskiego (R−XXVI), 
wyróżniającego się na tle Polski dużą liczba dni z pogodą bardzo ciepłą z opadem i dni 
z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem i opadem. W latach 1951−1980 
opad atmosferyczny występował średnio w ciągu 174 dni w roku. 
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4.	Okres	badań

Spośród elementów klimatu, w kształtowaniu zasobów wodnych największą rolę 
odgrywają opad – jego sumy i rozkład w ciągu roku – oraz temperatura powietrza, któ‑
ra decyduje o wielkości parowania. Istotnym elementem jest również pokrywa śnieżna 
– jej grubość oraz czas zalegania. Pokrywa śnieżna magazynuje wodę z kilku−kilkunastu 
tygodni, a następnie w czasie roztopów zasila wody podziemne. Szczególnie korzyst‑
ne dla odbudowywania zasobów wód podziemnych są powolne, stopniowe roztopy  
oraz jesienne deszcze o niewielkim natężeniu.

Badania terenowe prowadzono od marca 2001 do maja 2002 r. Charakterystykę 
warunków meteorologicznych w tym okresie oparto na danych z posterunku obserwa‑
cyjnego OPN w Ojcowie. W porównaniu z dziesięcioleciem 1990−1999 badany okres 
wyróżniał się wyższymi opadami w miesiącach zimowych oraz cieplejszą i bardziej 
suchą jesienią (tab. 9). Zima poprzedzająca okres badań była śnieżna, a zwarta pokry‑
wa utrzymywała się wówczas od połowy grudnia do początku lutego. Okres wiosenny 
w 2000 r. był raczej suchy i dość ciepły. Wysokie opady o charakterze nawalnym wystą‑
piły w lipcu 2000 r. (ryc. 5). Jesień była sucha (jedynie 15 mm opadu w październiku), 
dość pogodna i cieplejsza niż średnio w poprzedzającym dziesięcioleciu. Względnie 
wysokie temperatury powietrza utrzymywały się aż do połowy grudnia 2000 r. Pokrywa 
śnieżna pojawiła się w połowie grudnia i utrzymywała się aż do końca pierwszej dekady 
marca 2001 r. Liczba dni z pokrywą śnieżną była mniejsza niż w średnio w poprzedza‑
jącym pięcioleciu. Charakteryzowała się również mniejszą miąższością. Zima w 2001 r. 
nie była bardzo mroźna, jednakże przez większość czasu średnia dobowa temperatura 
powietrza była ujemna. Wiosna 2001 r. była deszczowa; miesięczne sumy opadów były 
wyższe niż w poprzedzającym dziesięcioleciu.
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Ryc. 5. Warunki meteorologiczne w Ojcowie w okresie badań na tle średnich wartości z wielo‑
lecia 1990−1999

Fig. 5. Meteorological conditions in Ojców during the study period on the background 
of multiyear averages (1990−1999)
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5.	Metody

5.1.	Badania	terenowe

W ramach badań terenowych przeprowadzono 13 serii poboru próbek wód z 74 
źródeł położonych w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. W sumie do oznaczeń 
parametrów fizykochemicznych pobrano 530 próbek wody (tab. 10). Comiesięczne 
próbki do oznaczeń makrojonów i biogenów pobierano z 22 źródeł (por. ryc. 1), któ‑
re wybrano według następujących kryteriów:

– równomierne rozmieszczenie wybranych źródeł na obszarze badań,

– zbliżona liczba źródeł w każdej z trzech badanych zlewni,

– zróżnicowanie ze względu na typ użytkowania terenu w otoczeniu wypływu,

– możliwość wykonania pomiaru przepływu.

Próbki wody do oznaczeń makrojonów i biogenów pobierano do litrowych i pół‑
litrowych butelek z polistyrenu. Próbki do oznaczeń bakteriologicznych pobrano do 
wyjałowionych butelek szklanych. Próbki do oznaczeń zawartości metali ciężkich 
pobierano do półlitrowych butelek z polistyrenu i utrwalano ultraczystym kwasem 
siarkowym.

W czasie poboru wykonywano pomiar wydajności źródła. Najczęściej stosowano 
metodę pływakową. W odniesieniu do kilku źródeł możliwe było wykonywanie po‑

Tab. 10. Częstotliwość poboru prób wody do oznaczeń laboratoryjnych

Table 10. Sampling frequency for laboratory analyses
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miaru metodą podstawionego naczynia. Gdy wykonanie pomiaru nie było możliwe, 
szacowano klasę wydajności wg Meinzera (1923). W terenie wykonywano pomiary: 

– temperatury wody,

– przewodności właściwej za pomocą miernika Elmetron CC−317 z kompensacją 
do temperatury odniesienia T=25°C,

– odczynu za pomocą miernika pH Elmetron CP−102.

Każdorazowo, w terenie przeprowadzano ocenę otoczenia misy źródlanej pod 
kątem potencjalnych zagrożeń jakości wody. Szczególną uwagę zwracano na stan sani‑
tarny źródła. Ponadto oceniano walory przyrodnicze i krajobrazowe źródła, a zwłaszcza 
stopień antropogenicznych przekształceń misy źródlanej.

5.2.	Oznaczenia	laboratoryjne

Oznaczenia stężeń jonów: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, HCO
3

−, SO
4

2−, Cl−, NH
4

+, NO
2

−, 
NO

3
−, PO

4
3− oraz suchej pozostałości i twardości ogólnej wykonano według powszechnie 

stosowanych metod (tab. 11) w Laboratorium Hydrochemicznym Stacji Naukowej 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Łazach.

Oznaczenia substancji biogennych wykonywane były zawsze w dniu poboru. Ozna‑
czenia spektrofotometryczne wykonano przy użyciu spektrofotometru Merck SQ118, 
a oznaczenia metodą fotometrii płomieniowej – fotometrem Jenway PFP7. Błąd analizy 
makrojonów wynosił do 5% sumy mval, a w 391 przypadkach nie był większy niż 3%. 
Oznaczenia stężeń metali ciężkich wykonane zostały w Instytucie Ochrony Przyrody 
PAN w Krakowie, a oznaczenia bakteriologiczne w Powiatowej Stacji Sanitarno−Epi‑
demiologicznej w Krakowie, Oddz. Śródmieście.

Tab. 11. Metody użyte do oznaczeń cech fizykochemicznych wód źródlanych

Table 11. Methods used for physical and chemical analyses of spring−water
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5.3.	Metody	opracowań	kameralnych

Chemizm wód źródlanych analizowano w nawiązaniu do podziału hydrograficz‑
nego na zlewnie. Podział ten odzwierciedla również zróżnicowanie hydrogeologicz‑
ne obszaru; zlewnia Prądnika reprezentuje zbiornik jurajski (GZWP 326), zlewnia 
Szreniawy – zbiornik kredowy (GZWP 409), a zlewnia Dłubni – strefę kontaktu tych 
dwóch zbiorników.

W celu wykrycia wewnętrznej struktury zależności pomiędzy poszczególnymi 
parametrami fizykochemicznymi (Mg2+, Ca2+, Na+, K+, HCO

3
−, SO

4
2−, Cl−, NO

3
−, PO

4
3− 

oraz SEC i TDS) zastosowano analizę skupień. Metoda ta umożliwia organizowanie 
badanych cech w struktury poprzez analizę podobieństw zmienności badanych cech 
(Dobosz 2001). Aglomeracje skupień przeprowadzono metodą Warda, a jako miarę 
odległości skupień przyjęto odległość euklidesową.

W celu identyfikacji czynników decydujących o zróżnicowaniu składu che‑
micznego wód źródlanych zastosowano analizę czynnikową, przeprowadzoną 
metodą składowych głównych bez rotacji macierzy czynników. Istota tej metody 
polega na wyszukiwaniu niezależnych czynników, które odzwierciedlają oddziały‑
wania powodujące wewnętrzne zróżnicowanie populacji oraz kształtują jej strukturę 
(Dobosz 2001). W badaniach krenologicznych metodę tę stosowali m.in.: J. Join, 
J. Coudray, K. Longworth (1997), M. Ziułkiewicz (2000), W. Chełmicki, J. Siwek 
(2001). Zmiennymi wejściowymi były wyniki oznaczeń laboratoryjnych i terenowych  
– normalizowane i standaryzowane wartości stężeń: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, HCO

3
−, SO

4
2−, 

Cl , NO
3
−, PO

4
3− oraz przewodność właściwa (SEC) i mineralizacja ogólna (TDS). Analizę 

czynnikową przeprowadzono zarówno na podstawie wszystkich danych pochodzących 
z całego obszaru badań (n=530), jak i oddzielnie w odniesieniu do źródeł w każdej 
z trzech zlewni z osobna. Zgodnie z kryterium Kaisera wyodrębniano jedynie czynniki 
o wartości własnej większej od 1, czyli wyjaśniające więcej zmienności w obrębie zbioru 
niż pojedyncza zmienna surowa (Dobosz 2001).

Istotność różnic między średnimi wartościami cechy, obliczonymi w obrębie grup 
wydzielonych ze względu na określone kategorie (np. zróżnicowanie stężenia NO3− 
w zależności od form użytkowania terenu – tj. las, użytki rolne, obszary zabudowane), 
testowano za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA). Wymagany w ana‑
lizie warunek jednorodności wariancji w wydzielonych grupach sprawdzano testem 
Browna−Forsythe’a. W przypadku, gdy analiza wariancji potwierdziła istotność różnic 
badanej cechy względem wydzielonych kategorii, przeprowadzano test wielokrotnych 
porównań (post−hoc) Sheffego. Test ten umożliwiał identyfikacje tych grup (np. las i ob‑
szary zabudowy), które różnicowały badaną cechę i decydowały o istotności różnic tej 
cechy względem wydzielonej kategorii. W przypadku, gdy założenia analizy wariancji 
nie były spełnione, hipotezę o zróżnicowaniu zmiennej względem określonej kategorii 
testowano nieparametrycznym testem ANOVA Kruskala−Wallisa (Dobosz 2001).

Analizę czynnikową, analizę wariancji oraz analizę skupień przeprowadzano  
na zmiennych normalizowanych i standaryzowanych. Normalizację przeprowadzono 
poprzez logarytmowanie zmiennych wejściowych. Zgodność uzyskanego rozkładu z roz‑
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kładem normalnym testowano testem Kołomorova−Smirnova. Mimo, iż nie we wszyst‑
kich przypadkach udało się potwierdzić zgodność rozkładu empirycznego z rozkładem 
normalnym, to przeprowadzona procedura poprawiła symetryczność rozkładu.

W celu porównania zmienności parametrów fizykochemicznych w poszczególnych 
źródłach w ciągu roku wykorzystywano współczynnik zmienności C

v
.

Tab. 12. Zakresy cech fizykochemicznych w klasach jakości wód podziemnych wg PIOŚ 
(Wskazówki metodyczne... 1995) oraz wymagania stawiane wodom pitnym (Rozporządzenie Mini
stra Zdrowia z dn. 4.09.2000)

Table 12. Ranges of concentration of the specified ground−water compounds according to Classification 
of ground−water for the needs of environmental monitoring (Wskazówki merodyczne… 1995) and to 
drinking quality standards (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4.09.2000)

* przeprowadzono unifikację jednostek
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We wszystkich obliczeniach statystycznych przyjęto poziom istotności α≤0,05.

Skład chemiczny wód klasyfikowano przy użyciu hydrochemicznej klasyfikacji 
wód naturalnych Szczukariewa−Prikłońskiego (Macioszczyk 1987). Ocenę jakości wód 
źródlanych przeprowadzono w oparciu o „Klasyfikację zwykłych wód podziemnych dla po
trzeb monitoringu środowiska” (1993) poprawioną w 1995 r. (Wskazówki metodyczne.. 1995). 
Zgodnie z tą klasyfikacją wody podziemne podzielone są na następujące klasy (tab. 12):

– klasa Ia – wody najwyższej jakości, w pełni odpowiadające wymogom sanitarnym, 
nadające się do picia bez uzdatniania,

– klasa Ib – wody wysokiej jakości; nieznacznie zanieczyszczone, odpowiadające 
wodom do celów pitnych i gospodarczych; możliwa jest okresowo konieczność 
ich uzdatniania,

– klasa II – wody średniej jakości; zmienione antropogenicznie, zanieczyszczone, 
wymagające uzdatnienia,

– klasa III – wody niskiej jakości; ich cechy fizyczne i zawartość głównych wskaźni‑
ków zanieczyszczenia znacznie przekraczają normy obowiązujące dla wód pitnych, 
uzdatnianie jest mało opłacalne.

Skład chemiczny wód źródlanych odnoszono również do wymogów stawianych 
wodom pitnym (tab. 12) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4.09.2000).
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6.	Charakterystyka	źródeł

Źródła omawianego obszaru stanowią cenny element środowiska przyrodniczego. 
Wiele z nich było już wcześniej przedmiotem zainteresowań badawczych, czego wy‑
nikiem są bogate opracowania hydrograficzne (Kleczkowski 1971; Czarnecka 1975; 
Dynowska 1979, 1983; Drzał, Dynowska 1981, 1982, 1984), hydrogeologiczne (Ale‑
xandrowicz, Wilk 1962; Różkowski, Pawlik 2001) oraz hydrochemiczne (Dynowski, 
Zbadyńska 1974; Różkowski 1999; Chełmicki red. 2001; Chełmicki, Siwek 2001; Si‑
wek 2001a, 2001b). Najstarsze prace podejmujące zagadnienia krenologiczne badanego 
obszaru powstały jeszcze w XIX wieku (Zejszner 1860).

Warunki krenologiczne są najlepiej rozpoznane w obrębie górnojurajskiego 
zbiornika wód podziemnych, a zwłaszcza na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego 
(Aleksandrowicz, Wilk 1962; Oleksynowa 1966; Kleczkowski 1971; Różkowski 1990, 
1991, 1996, 1999; Różkowski, Pawlik 2001; Chełmicki, Siwek 2001; Siwek 2001a., 
2001b; Hibszer i in. 2001). Rozmieszczenie źródeł Wyżyn Miechowskiej i Krakowskiej 
uwarunkowane jest głównie czynnikami geologicznymi i hydrogeologicznymi oraz, 
w mniejszym stopniu, geomorfologicznymi. Wpływ budowy geologicznej przejawia się 
w przestrzennym zróżnicowaniu gęstości źródeł, sposobie wypływu oraz ich reżimie 
wydajności i termiki (Pawlik−Dobrowolski 1965; Dynowska 1958; Czarnecka 1970). 
Strefy uskoków są szczególnie predysponowane do występowania wydajnych i mało 
zmiennych wypływów. Rozległe powierzchnie wierzchowinowe są na ogół pozbawione 
źródeł, natomiast w obrębie den dolin występują zgrupowania wypływów o znacznej 
wydajności (Czarnecka 1970; Dynowska 1983, 1986).

6.1.	Hydrogeologiczne	i	morfologiczne	typy	źródeł

Istnieje szereg klasyfikacji źródeł przeprowadzonych ze względu na kryteria 
związane z warunkami geomorfologicznymi położenia wypływu lub warunkami hy‑
drogeologicznymi zasilania źródła (Dynowska, Tlałka 1982; Pazdro, Kozerski 1990; 
Bajkiewicz−Grabowska, Mikulski 1999). Według klasyfikacji uwzględniającej rodzaj 
przewodów hydrogeologicznych, którymi odbywa się migracja wód podziemnych, 
badane źródła należą do typu źródeł krasowo−szczelinowo−porowych, szczelinowo−kra‑
sowych oraz szczelinowych (Alexandrowicz, Wilk 1962; Niedzielski 1971; Kleczkowski 
1972a; Dynowska 1983, Różkowski, Pawlik 2001).

Ze względu na położenie względem form ukształtowania terenu większość ba‑
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danych źródeł należy do typu źródeł po‑
dzboczowych (tab. 13) (Dynowska 1983). 
Źródła dolinne, położone w obrębie teras 
lub koryt potoków są charakterystyczne  
dla głęboko wciętych jarów Prądnika  
i Sąspówki w Ojcowskim Parku Na‑
rodowym (Alexandrowicz, Wilk 1962; 
Soja 2001).

Typologia uwzględniająca jako 
kryterium siłę powodującą wypływ 
wód podziemnych na powierzchnię 
rozróżnia źródła: ascenzyjne (wstępu‑
jące), descenzyjne (zstępujące) oraz 
intermitujące (lewarowe). Badane źródła 
w dużej części należą do grupy źró‑
deł wstępujących. Niektórzy autorzy 
zaliczają je jednak do typu źródeł zstępujących, gdyż taki jest generalny kierunek 
napływu wód z pobliskiego obszaru zasilania, a ruch wstępujący ma miejsce jedynie  
w dnie doliny (Alexandrowicz, Wilk  1962; Różkowski 1996; Różkowski, Pawlik 2001).

6.2.	Wydajność	źródeł

Spośród 74 badanych źródeł największy udział miały źródła o wydajności 1−10 l/s 
(tab. 14). Najwyższą wydajnością, przekraczającą okresowo 200 l/s, charakteryzowało się 
źródło w Biskupicach (SZ4), położone w zlewni Szreniawy. Poza nim, jeszcze w dwóch 
wypływach w zlewni Szreniawy i jednym w zlewni Dłubni maksymalna wydajność 
przekroczyła 100 l/s. Ogólnie zlewnia Szreniawy wyróżnia się źródłami o największej 
wydajności (ryc. 6). W latach 50. XX w. średnia wydajność jednostkowa źródeł wynosiła 
w zlewni Szreniawy 3,74 l/s km2, a w zlewni Dłubni 2,22 l/s km2 (Dynowska 1963a).

W porównaniu ze zlewnią Szreniawy, dorzecze Prądnika charakteryzuje się znacz‑
nie większą gęstością źródeł. Są to najczęściej wypływy o niewielkiej wydajności, która 
tylko w dwóch źródłach przekracza 10 l/s.

Fot. 2. Przykorytowe źródło w Pieskowej 
Skale

Fot. 2. Spring in the stream bed in Pieskowa 
Skała

Tab. 13. Liczba źródeł w klasach typologii przeprowadzonej według kryterium położenia 
wypływu względem form terenu

Table 13. Number of springs according to their geomorphological location
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Tab 14. Liczba źródeł w klasach wydajności Meinzera

Table 14. Number of springs in Meinzer’s classes of discharge

Zmiany wydajności źródeł w ciągu roku są uwarunkowane czynnikami meteoro‑
logicznymi. W badanym okresie najwyższa wydajność obserwowana była w większości 
źródeł w okresie wiosennym, około 1−2 miesiące po roztopach. Również w okresie let‑
nim obserwowano wzrost wydajności źródeł związany z zasilaniem opadowym. Letnie 
maksimum wyraźniej zaznaczało się w źródłach zasilanych z jurajskiego zbiornika wód 
podziemnych niż w źródłach zbiornika kredowego. Najniższa wydajność występowała 
w okresie późnej jesieni i zimą.

Ryc. 6. Średnia wydajność źródeł w klasach wydajności Meinzera

Fig. 6. Average discharge of springs in the Meinzer’s classes

* Nie uwzględniono źr. św Jana w Ojcowie, w całości ujętego przez wodociągi
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Źródła w zlewni Szreniawy, zasilane  
z górnokredowego zbiornika wód 
podziem−nych, charakteryzowały się zwy‑
kle nieco bardziej wyrównanym reżimem 
w ciągu roku (C

v
=10 43%; średnio 24%) niż  

w zlewni Prądnika, w jurajskiej części ba‑
danego obszaru (C

v
=6−68%; średnio 28%).

Badania porównawcze z lat 1973‑ 
−1974 i 1999−2000 nie wykazały, aby  
występujące w zlewniach Prądnika, 
Dłubni i Szreniawy źródła ulegały wy‑
sychaniu (Chełmicki  red. 2001). Stwier‑
dzono jedynie zanik dwóch wypływów 
w zlewni Prądnika, zasypanych w czasie 
prac budowlanych. Druga połowa lat 
90. XX w. charakteryzo−wała się sto‑
sunkowo wysokimi sumami opadów i 
śnieżnymi zimami. Sprzyjało to odbu‑
dowywaniu zasobów wód pod−ziemnych 
i wzrostowi wydajności źródeł. Świa‑
dectwem tego procesu jest ponowne 
pojawienie się odpływu ze źródeł, które 
wyschły pod koniec lat 80. (Soja 2001). 
Niektóre – dawniej wydajne źródła  
(np. źr. św. Jana) – zostały całkowicie ujęte 
dla lokalnej sieci wodociągowej.

W latach 2000−2001 koryto Prądnika 
na odcinku od źródeł w Sułoszowej po 
granice Ojcowskiego Parku Narodowego 
zostało pogłębione i ujęte. Występujące 
tam źródła korytowe i przykorytowe w czasie prac regulacyjnych zostały przykryte 
betonowymi płytami, i obecnie dawne miejsca wypływu wód dwóch źródeł nie są 
już widoczne. Jednocześnie, w czasie prac wyczyszczono misę, obudowano wypływ 
i udrożniono odpływ ze źródła, które wcześniej uległo zamuleniu i zarośnięciu (PR3). 
Również w okolicy Trzyciąża, jedno ze źródeł (DL2),  zostało zdewastowane w czasie 
prac budowlanych i regulacyjnych w 2000 r.

6.3.	Termika	źródeł

Temperatura wód źródlanych mieściła się w przedziale od 4 do 11°C, przy czym 
najczęściej wynosiła 7−9°C (tab. 15). Najwyższą temperaturą charakteryzowały się na 
ogół źródła w zlewni Szreniawy – i one również odznaczały się najbardziej wyrównanym 
reżimem termicznym w ciągu roku. Średni współczynnik zmienności temperatury 

Fot. 3. Źródło w Sułoszowej (kwiecień 1999)

Fot. 3. Spring in Sułoszowa (April 1999)

Fot. 4. Zniszczone źródło w Sułoszowej 
(kwiecień 2001)

Fot. 4. Devastated spring in Sułoszowa 
(April 2001)
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wód w zlewni Szreniawy (C
v
=3,4%) był dwukrotnie mniejszy niż w zlewni Prądnika 

(C
v
=6,8%). Wyrównany reżim termiczny jest charakterystyczny dla źródeł zasilanych 

wodami pochodzącymi z głębokiego krążenia, o złożonym mechanizmie zasilania 
(Dynowska 1963a, 1978).

Okres wystąpienia maksymalnych i minimalnych temperatur wody był różny 
w poszczególnych źródłach. Najczęściej najwyższa temperatura rejestrowana była 
pod koniec lata i na początku jesieni (sierpień−październik). Minimalna temperatura, 
w większości źródeł, obserwowana była w okresie zimowym (styczeń, luty).

6.4.	Użytkowe	i	estetyczne	walory	źródeł

Współcześnie, źródła coraz rzadziej służą bezpośredniemu zapatrzeniu w wodę. 
Zwykle korzystają z wody gospodarstwa położone najbliżej wypływu, używając jej do 
celów pitnych, a wody z wodociągu – do celów gospodarczych (tab. 16). Małe źródła 
służą często zaopatrzeniu w wodę małych, położonych na uboczu gospodarstw, które nie 
korzystają z sieci wodociągowej. Od czasu badań I. Dynowskiej (1983) kilka wydajnych 
źródeł zostało ujętych dla sieci wodociągowej. Niektóre źródła (np. SZ8 – źr. Spod 
Młyna w dorzeczu Szreniawy, DL 8 – źr. Jordan w dorzeczu Dłubni) cieszą się na tyle 

Tab. 15. Termika wód źródlanych

Table 15. The temperature of spring−water

Tab. 16. Użytkowanie i ochrona źródeł

Table 16 The exploitation and protection of springs
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dużą popularnością, że po ich wody przyjeżdżają osoby 
z miejscowości odległych o kilka, a nawet kilkadziesiąt 
kilometrów, w tym również z Krakowa.

Większość źródeł w zlewni Prądnika została obu‑
dowana – najczęściej betonowym kręgiem, który szybko 
ulega zniszczeniu. W zlewniach Dłubni i Szreniawy 
zachowało się natomiast szereg źródeł, które zachowały 
swój naturalny charakter (tab. 16).

Na potrzebę ochrony źródeł na Wyżynie Olkuskiej 
i Miechowskiej zwracano uwagę w opracowaniach 
A.S. Kleczkowskiego (1971, 1972a), M. Drzał, I. Dy‑
nowskiej (1981, 1982, 1984), I. Dynowskiej (1983) 
oraz monografii pod redakcją W. Chełmickiego (2001). 
Ochroną są objęte źródła znajdujące się w obrębie Oj‑
cowskiego Parku Narodowego. Do 2002 r., jako pomniki 
przyrody w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy 
było objęte ochroną 10 źródeł, z czego aż 9 w zlewni 
Szreniawy. Z pozytywnym odzewem spotkała się pro‑
pozycja M. Baścik i J. Pociask−Karteczki (2001, 2003) 
objęcia ochroną kolejnych 9 źródeł – głównie w zlewni 
Dłubni (tab. 16), ze względu na ich szczególne walory 
naukowe, poznawcze, edukacyjne, krajobrazowe, este‑
tyczne oraz wysoką jakość wód.

6.5.	Otoczenie	źródeł

Wyżyny Olkuska i Miechowska są obszarami rolniczymi i zbiorniki wód 
podziemnych zasilających źródła są potencjalnie zagrożone degradacją związaną 
z działalnością rolniczą. Źródła położone w otoczeniu użytków rolnych zagrożone  
są ponadto dostawą zanieczyszczeń wraz ze spływem powierzchniowym i śródpokrywo‑
wym. Źródła położone w w obrębie wsi, w pobliżu zabudowań gospodarskich, narażone 
są dodatkowo na inny rodzaj zagrożeń – jakość wody może zostać obniżona wskutek 
niewłaściwej gospodarki ściekami i odpadami oraz przez lokalne zanieczyszczenia zwią‑

Fot. 5. Źródło w Biskupicach  
– pomnik przyrody nieoży‑
wionej

Fot. 5. Spring in Biskupice 
protected as nature monument

Tab. 17. Liczba źródeł w klasach form użytkowania terenu w ich otoczeniu

Table 17. Number of springs in the classes of landuse in the outlet surroundings
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Fot. 6. Źródło w Trzebienicach położone 
w centrum wsi

Fot. 6. Spring in Trzebienice located  
in the center of the village

zane z hodowlą zwierząt gospodarskich. 
Ponadto, źródła położone w obrębie wsi 
są najbardziej narażone na degradacje 
misy poprzez dzikie wysypiska śmieci, 
prace budowlane i regulacyjne oraz nie‑
estetyczne ujęcia wypływu.

Spośród 74 badanych źródeł naj‑
więcej jest wypływów położonych 
w bliskim otoczeniu użytków rolnych 
(tab. 17, ryc. 7) – zwłaszcza na Wyżynie 
Miechowskiej. Znaczna ilość wydajnych 

źródeł w zlewniach Dłubni i Szreniawy 
położona jest w obrębie wsi – często 
w ich centrach. Jedynie w zlewni Prąd‑
nika przeważają źródła położone w lesie 
(głównie na terenie  Ojcowskiego Parku 

Narodowego) lub na skraju lasu,  a żaden z wypływów nie jest położony w bliskim 
sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo.

 

Ryc. 7. Użytkowanie terenu w otoczeniu źródeł

Fig. 7. Landuse types in the spring surroundings
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7.	 Cechy	fizykochemiczne	i	bakteriologiczne

W badanym okresie wody źródeł charakteryzowały się mineralizacją ogólną 
od 122 do 677 mg/l, przy przewodności właściwej od 302 do 937 µS/cm. Najwyższą 
mineralizacją oraz stężeniem wszystkich makroelementów charakteryzowały się źródła 
zasilane z górnokredowego zbiornika wód podziemnych w zlewni Szreniawy, najmniej‑
szą – źródła zasilane z jurajskiego zbiornika w zlewni Prądnika (tab. 18, ryc.8).

7.1.	 Skład	chemiczny

Wody źródeł w zlewni Prądnika	były prostymi wodami dwujonowymi, i wg kla‑
syfikacji Szczukariewa−Prikłońskiego należały do klasy HCO

3
−Ca (tab. 19, ryc. 9 10). 

Jedynie w dwóch przypadkach, na 156 badanych, należały do klas złożonych.

Twardość ogólną wód (1,8−6,6 mval/l) stanowiła głównie twardość węglanowa 
(średnio 84%), kształtowana, przede wszystkim, przez węglany wapnia. Wskaźnik  
rCa/rHCO

3
 był niemal we wszystkich źródłach większy od 1, co świadczy o tym, iż wapń 

odprowadzany był ze zlewni również w związkach z siarczanami lub chlorkami. Cechą 

Tab. 18. Średnie wartości cech fizykochemicznych wód źródlanych

Table 18. The mean values of physical and chemical properties of spring−water
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Ryc. 8. Charakterystyka statystyczna cech fizykochemicznych wód źródlanych

Fig. 8. Statistical characteristics of spring−water physical and chemical properties
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charakterystyczną wód w zlewni Prądnika była niewielka zawartość jonu magnezowego 
oraz siarczanowego. We wszystkich źródłach średni wskaźnik rMg/rCa był niższy od 
0,1 (tab. 20).

Również wody źródeł w zlewni Dłubni najczęściej należały do klasy prostych 
wód HCO

3
−Ca (tab. 19, ryc. 9−10). Jednakże cztery źródła posiadały w czasie każdego 

z poborów wody trzyjonowe, gdzie trzecim składnikiem był magnez lub siarczany. 
Ponadto pięć źródeł posiadało wody o składzie chemicznym na granicy klas, i w okre‑
sie badań zmieniało swoją klasę hydrochemiczną z HCO

3
−Ca na HCO

3
−Ca−Mg lub 

SO
4
 HCO

3
−Ca. Twardość ogólną wód źródeł w zlewni Dłubni (4,1−8,2 mval/l) kształ‑

towała średnio w 79% twardość węglanowa. Źródła zasilane z jurajskiego zbiornika 
wód podziemnych charakteryzowały się wskaźnikiem rCa/rHCO

3
 większym od 1. 

Źródła zasilane ze zbiornika kredowego, we wschodniej części zlewni, charakteryzo‑
wały się wskaźnikiem rCa/rHCO

3 
zbliżonym do 1 (tab. 20). Również zawartość jonu 

magnezowego była w obrębie zlewni silnie zróżnicowana. Stężenia magnezu były naj‑
mniejsze w wodach źródeł w zachodniej części zlewni, a największe – we wschodniej. 
Zróżnicowanie stężenia magnezu nawiązywało do zróżnicowanej litologii skał podłoża. 
W miarę wzrostu miąższości utworów kredowych wskaźnik rMg/rCa zwiększał się  
od 0,05 do 0,30. Większość źródeł w zlewni Dłubni miało wody o średnim wskaźniku 
rMg/rCa większym od 0,1.

Źródła w zlewni Szreniawy należały w większości przypadków do klasy HCO
3
 Ca 

(tab. 19, ryc. 9−10). Jednakże tylko 10 źródeł miało wody należące do tej klasy w czasie 
każdego z poborów. Z pozostałych 15 źródeł, 14 zmieniało okresowo klasę hydrochemicz‑
ną z HCO

3
−Ca na HCO

3
−Ca−Mg (13 źródeł) lub SO

4
−HCO

3
−Ca (jedno źródło). Źródło  

w Lelowicach (SZ−25) jako jedyne w czasie wszystkich poborów posiadało wody 

Tab. 19. Liczba źródeł w klasach Szczukariewa−Prikłońskiego

Table 19. Number of springs in the Szczukariew−Priklonski’s classes

Tab. 20. Liczba źródeł w klasach wskaźników rMg/rCa i rCa/rHCO
3

Table 20. Number of springs in classes of rMg/rCa and rCa/rHCO
3
 ratios
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trzyjonowe – SO
4
−HCO

3
−Ca (12 przypadków) lub HCO

3
−Ca−Mg (1 przypadek). Wody 

źródlane charakteryzowały się dużą twardością ogólną (3,8−9,9 mval/l), którą średnio 
w 82% kształtowała twardość węglanowa, związana głównie z obecnością węglanów 
wapnia. Wody charakteryzowały się zbliżoną zawartością jonów węglanowych i wapnio‑
wych – wskaźnik rCa/rHCO

3
 był w większości źródeł zbliżony do 1. Na wysoką twardość 

wód w zlewni Szreniawy składała się poza jonem wapniowym wysoka (do 21,5 mg/l) 
zawartość jonu magnezowego. Wskaźnik rMg/rCa mieścił się w większości źródeł w 
przedziale 0,2−0,5. Tylko jedno źródło w zlewni Szreniawy (SZ−19) miało wskaźnik 
rMg/rCa mniejszy od 0,1 (tab. 20).

Porównując średni skład chemiczny źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni 
i Szreniawy stwierdzono, że średnie stężenia wszystkich makrojonów były najniższe 
w zlewni Prądnika, nieco wyższe w zlewni Dłubni, a najwyższe w zlewni Szreniawy 
(ryc. 8). Kontrast miedzy zlewniami był najlepiej widoczny ze względu na jon Mg2+, 
a także Ca2+, HCO

3
−, Cl−,  SO

4
2−. Istotność statystyczną różnic twardości węglanowej, 

ogólnej oraz stężenia Ca2+ i HCO
3
− w wodach źródeł poszczególnych zlewni potwier‑

dzono metodą analizy wariancji na poziomie α≤0,05. W odniesieniu do pozostałych 

Ryc. 10. Klasyfikacja hydrochemiczna Szczukariewa−Prikłońskiego wód źródlanych. 
Zaznaczono procentowy udział stwierdzonych klas

Fig. 10. Hydrochemical types of spring−water according to Szczukariew−Priklonski’s classifica‑
tion. 
The percentage of noted classes was indicated
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cech fizykochemicznych zastosowanie analizy wariancji nie było możliwe ze względu  
na wynik testu Browna−Forsythe’a (Dobosz 2001). Istotność statystyczną różnic śred‑
nich wartości tych cech fizykochemicznych potwierdził jednak test parametryczny  
ANOVA Kruskala−Wallisa.

7.2.	 Substancje	biogenne

Oznaczenia azotu amonowego	wykonano jedynie w dwóch seriach pomiaro‑
wych. Przy dolnej granicy detekcji 0,01 mg NH

4
/l w żadnej z próbek nie stwierdzono  

obecności NH
4

+. Azot	azotynowy stwierdzano w ilościach śladowych – maksymalnie 
do 0,042 mg NO

2
/l i jedynie w 9 próbkach stężenie azotynów przekroczyło 0,020 mg/l. 

Obecność jonów azotynowych i amonowych świadczyłaby o świeżych i bliskich ogni‑
skach zanieczyszczeń. Ich brak jest wynikiem dobrego natlenienia wód krasowych 
i szczelinowych w czasie krążenia, co umożliwia przejście form N−NH

4
 i N−NO

2
 w azot 

azotanowy.

Stężenie azotanów	 w wodach źródlanych wynosiło od 1,7 do 60,6 mg/l  
(tab. 21, ryc. 8, 11). W przeciwieństwie do makrojonów, najwyższą zawartością azotanów 
charakteryzowały się źródła położone w zlewni Prądnika, a najniższą – w zlewni Szre‑
niawy. W porównaniu ze zbiornikiem kredowym, niemal wszystkie źródła zasilane ze 
zbiornika jurajskiego miały wyraźnie wyższe stężenia azotanów. Wskazuje to na degra‑
dację wód źródeł jurajskich, będącej wynikiem zanieczyszczenia całego zbiornika wód 
podziemnych. W obrębie dorzecza Prądnika najwyższe stężenia azotanów w źródłach 
były stwierdzane w górnych częściach zlewni, we wsiach Sąspów i Sułoszowa (ryc. 11), 
co świadczy, iż poza oddziaływaniami wielkopowierzchniowymi także czynniki lokalne 
odziaływują na jakość wód źródeł. W zlewni Dłubni stwierdzano również zgrupowania 
źródeł o podwyższonej zawartości azotanów, lecz oprócz tego wyraźne były zgrupowania 
wypływów o niskiej zawartości NO

3
−, jak np.: w Imbramowicach i Ściborzycach (DL5 

Tab. 21. Charakterystyka statystyczna stężeń azotanów i fosforanów w wodach źródlanych

Table 21. Statistical characteristics of nitrate and phosphate concentration in spring−water
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Ryc. 11. Średnie stężenie azotanów w wodach źródlanych

Fig. 11. The mean values of nitrate concentration in spring−water

– 8) lub w Iwanowicach i Maszkowie (DL22 27). W dorzeczu Szreniawy źródła charak‑
teryzowały się na ogół niewielką zawartością azotanów (tab. 21). Najwyższe stężenia 
występowały w dwóch wypływach położonych w zachodniej części zlewni (ryc. 11), 
zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych.

Stężenia fosforanów mieściły się najczęściej w granicach 0,1−0,2 mg/l  
(tab. 21, ryc. 8, 12). Podobnie jak w przypadku azotanów, najniższymi stężeniami PO

4
3− 

charakteryzowały się źródła w dorzeczu Szreniawy. Najwyższe stężenia (do 0,52 mg/l) 
stwierdzano w źródłach w zlewni Dłubni. W zlewniach Prądnika i Szreniawy zróżnico‑
wanie zawartości fosforanów w poszczególnych wypływach było niewielkie. Natomiast 
w zlewni Dłubni występowały zarówno źródła o wysokiej, jak i o niskiej zawartości 
fosforanów, często w niewielkiej od siebie odległości. W porównaniu z azotanami, zróż‑
nicowanie przestrzenne zawartości fosforanów było mniej regularne (ryc. 12). Wynika 
to z charakteru krążenia fosforu, który łatwo ulega sorpcji oraz jest przyswajany przez 
organizmy żywe i stosunkowo trudno przenika do wód podziemnych. Jego obecność 
w wodach źródlanych była związana z procesami zachodzącymi w otoczeniu wypływu.

Zróżnicowanie między badanymi zlewniami ze względu na średnie stężenie 
azotanów i fosforanów w wodach źródlanych potwierdził test parametryczny ANOVA 
Kruskala−Wallisa.
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7.3.	 Metale	ciężkie

Wody źródlane zawierały śladowe ilości metali ciężkich (tab. 22). Stężenia Zn2+ 
w 80% źródeł nie przekraczały 5 µg/l (ryc. 13). Źródła o wyższej zawartości cynku znajdo‑
wały się głównie w środkowej części zlewni Dłubni (DL6, 8, 12) oraz w pobliżu, w zlewni 
Szreniawy (SZ10, 11) (ryc. 14). W zlewni Prądnika wyższą zawartość Zn2+ stwierdzono 
w źródłach w Sąspowie (PR16, 17). Stężenia Cu2+ były w 85% źródeł mniejsze od 1 µg/l. 
Zróżnicowanie przestrzenne zawartości Cu2+ w wodach źródeł było niewielkie (ryc. 15). 
Najwyższe stężenia stwierdzono w źródłach o wodach o podwyższonej zawartości azota‑
nów – miedź, jako jedyny z badanych metali ciężkich korelowała istotnie z azotanami 
(r=0,44), fosforanami (r=0,25) i chlorkami (r=0,47). Stężenia manganu w 74% źródeł były 
niższe niż 2 µg/l. Wyraźnie wyższymi zawartościami charakteryzowała się część źródeł 
w środkowej części zlewni Szreniawy i Dłubni (ryc. 16). Większość  źródeł (81%) nie 
zawierała żelaza w ilości większej niż 20 µg/l (ryc. 17). Pojedyncze źródła zawierały do 
180 µg/l Fe

og.
, nie tworząc jednak wyraźnych skupisk przestrzennych. 

Analiza wariancji wykazała, że badane zlewnie nie różniły się między sobą pod 
względem stężeń Cu2+, Mn2+ i Fe og.; jedynie w przypadku Zn2+ stwierdzono istotną 
różnice między źródłami w zlewni Dłubni a źródłami w zlewni Szreniawy. Zazwyczaj 

Ryc. 12. Średnie stężenie fosforanów w wodach źródlanych

Fig. 12. The mean values of phosphate concentration in spring−water
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Tab. 22. Średnie stężenie metali ciężkich w wodach źródlanych

Table 22. The mean values of heavy metals content in spring−water

metale nie współwystępowały. Istotną korelację stwierdzono jedynie w odniesieniu 
do stężeń żelaza i manganu (r=0,77), co jest związane z naturalnym powinowactwem 
geochemicznym tych metali. Najsilniej (r=0,89) korelacja ta zaznaczała się w źródłach 
w zlewni Prądnika, gdzie ponadto stwierdzono istotne korelacje Zn−Cu (r=0,52) i Zn−
Mn (r=0,46).

Ryc. 13. Charakterystyka statystyczna stężeń metali ciężkich w wodach źródlanych

Fig. 13. Statistical characteristics of heavy metals content in spring−water
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Ryc. 14. Stężenie cynku w wodach źródlanych

Fig. 14. Zinc content in spring−water

Ryc. 15. Stężenie miedzi w wodach źródlanych

Fig. 15. Copper content in spring−water



55

Ryc. 16. Stężenie manganu w wodach źródlanych

Fig. 16. Manganese content in spring−water

Ryc. 17. Stężenie żelaza ogólnego w wodach źródlanych

Fig. 17. Total iron content in spring−water
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7.4.	 Bakteriologia

Badania wskaźników bakteriologicznych miały charakter wstępny i wymagają 
weryfikacji. Próbki wody pobrano jednorazowo, jedynie z 20 źródeł. Dziewięć źródeł 
nie spełniało kryteriów norm stawianych wodom pitnym – ze względu na obecność 
w wodzie bakterii grupy coli (8 źródeł) lub ogólną liczbę bakterii (1 źródło). Najwię‑
cej bakterii zawierały źródła w górnej części zlewni Prądnika, w Sąspowie (PR18)  
i Sułoszowej (PR1) (ryc. 18). Wobec faktu, iż stan bakteriologiczny 11 z pośród 20 
badanych źródeł był zadowalający wydaje się, że nie można zanieczyszczeń bakterio‑
logicznych przypisywać całemu zbiornikowi wód podziemnych. Czynniki decydujące 
o stanie bakteriologicznym źródeł związane były raczej z lokalnymi oddziaływa‑
niami w otoczeniu wypływu, o czym świadczy chociażby występowanie w bliskiej 
odległości od siebie źródeł zanieczyszczonych i „czystych”. Niemniej jednak zły 
stan sanitarny źródeł w górnej części zlewni Sąspówki i Prądnika dobrze koreluje  
z wysoką zawartością związków biogennych. Potwierdza to pochodzenie zanieczysz‑
czeń związane z niewłaściwą gospodarką ściekową w tym rejonie. Zanieczyszczenia te 
przenikają do wód podziemnych, powodując lokalnie ich degradację pod względem 
bakteriologicznym.

Ryc. 18. Bakteriologiczne wskaźniki jakości wód źródlanych

Fig. 18. Bacteriological indicators of spring−water quality
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7.5.	 Jakość	wód

Według kryteriów klasyfikacji wód podziemnych dla potrzeb monitoringu PIOŚ 
(Wskazówki metodyczne.... 1995) ze względu na większość badanych cech fizykoche‑
micznych badane wody należały zwykle do wysokiej (Ib) lub najwyższej klasy jakości 
(Ia) (ryc. 19) oraz spełniały wymagania stawiane wodom pitnym (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dn. 4.09.2000). Jedynie wyniki pomiarów przewodności właściwej 
wód źródlanych kwalifikowały większość analizowanych przypadków do klasy wód 
średniej jakości (II). Należy jednak wziąć pod uwagę, iż zakresy jakie klasyfikacja 
określa w odniesieniu do przewodności właściwej, są – w porównaniu z pozostały‑
mi parametrami fizykochemicznymi 
– bardzo rygorystyczne; np. ze względu 
na mineralizację ogólną wszystkie anali‑
zowane przypadki kwalifikowały się do 
klasy Ia lub Ib.

W porównaniu ze zlewnią Prądnika 
i Dłubni, wody źródeł w dorzeczu Szre‑
niawy miały częściej obniżoną jakość do 
klasy Ib lub II ze względu na zawartość 
wapnia, węglanów oraz twardości wę‑
glanowej. W kilku przypadkach wysoka 
zawartość węglanów kwalifikowała ba‑
dane wody do klasy III. W tym wypadku 
niższa jakość wody nie świadczy jednak 
o antropogenicznej degradacji źródeł. 
Wymagania klasy Ia spełniały wszystkie 
źródła ze względu na zawartość jonów 
Mg2+, Na+, Cl− oraz metali ciężkich – Mn2+ 
i Cu2+. Wysoką jakość wód stwierdzono 
ze względu na żelazo, siarczany i azoty‑
ny. Ze względu na zawartość K+ wody 
kilku źródeł (głownie DL1) mieściły się 
okresowo w klasie II lub III. Ze względu 
na zawartość azotanów wody większości 
źródeł spełniały kryteria klasy Ib. Tylko 
jedno źródło (DL1) posiadało wody klasy 
III i nie spełniało wymagań stawianych 
wodom pitnym. Ze względu na zawartość 
fosforanów źródła należały do klasy Ia lub 
Ib, przy czym największy odsetek źródeł 
w klasie Ib odnosił się do wypływów znaj‑
dujących się w zlewni Prądnika.

Fot. 8. Źródło w Stokach

Fot. 8. Spring in Stoki

Fot. 7. Źródło Miłości w Ojcowskim Parku 
Narodowym

Fot. 7. Spring in The Ojców National Park
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Ryc. 19. Udział źródeł w klasach jakości wód wg klasyfikacji wód podziemnych dla potrzeb 
monitoringu (Wskazówki metodyczne... 1995)

Fig. 19. Percentage of springs within water in the specified water quality classes after Wska
zówki metodyczne... (1995)

* Ze względu na: Mg2+, Na+, Cl−, NO
2

−,Mn2+, Cu2+  wszystkie źródła spełniały wymagania klasy Ia
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8.	Czynniki	kształtujące	chemizm	wód	źródlanych

8.1.	Współzależność	cech	fizykochemicznych

W celu określenia współzależności występowania poszczególnych związków 
chemicznych w wodach źródeł wykorzystano analizę skupień. W obrębie populacji 
wszystkich	badanych	źródeł	 (ryc. 20) analiza na najwyższym poziomie grupowania 
wyodrębniła grupę jonów (A1), których obecność w wodzie związana jest z antropo‑
presją (PO

4
3−, NO

3
−) oraz grupę (A2) pozostałych parametrów fizykochemicznych. Na 

niższym szczeblu grupowania wydzielona została grupa (A3) złożona z Ca2+ i HCO
3

− –  
jonów, których obecność w wodach podziemnych związana jest głównie z naturalnymi 
procesami rozpuszczania skał węglanowych. Na pierwszych etapach grupowania analiza 
połączyła w jedną grupę (A9) mineralizację ogólną i przewodność właściwą. Związek 
tych dwóch parametrów wynika z ich fizycznej współzależności. Ponieważ najwyższą 
zawartością siarczanów i chlorków charakteryzowały się najsilniej zmineralizowane 
wody źródeł w zlewni Szreniawy, logiczna wydaje się aglomeracja grup A8 i A9.

Poszczególne zlewnie różniły się pod względem struktury współzależności cech 
fizykochemicznych wód źródlanych (ryc. 20). W zlewni Prądnika najwyższy poziom 
aglomeracji wyróżnił grupę B1, którą tworzyły mineralizacja ogólna oraz podgrupa B3, na 
którą składały się HCO

3
− i Ca2+– jony mające największy udział w mineralizacji ogólnej. 

W pozostałej grupie (B2) bliski związek przewodności właściwej i jonów Na+, Cl−, K+ 
(grupa B8) oraz azotanów i siarczanów (grupa B6) wskazuje na zanieczyszczenie wód 
źródlanych nie tylko biogenami, lecz również makroelementami. Współwystępowanie 
K+, SO

4
2−, Cl− z azotanami, przy podwyższonej przewodności właściwej, sugeruje bowiem 

ich antropogeniczne pochodzenie.

W zlewni Dłubni, charakteryzującej się największym zróżnicowaniem warunków 
hydrogeologicznych, odzwierciedlającym zróżnicowanie całego badanego obszaru, 
dendrogram Warda (ryc. 20) zbliżony jest do dendrogramu utworzonego na podsta‑
wie populacji wszystkich źródeł. Podobieństwo to odzwierciedla się w najwyraźniej 
w odniesieniu do mineralizacji ogólnej i przewodności właściwej (C9), Cl− i SO

4
2− (C8) 

a także Na+ i K+ (C5). Różnicę stanowi aglomeracja silnie zróżnicowanego w wodach 
źródlanych w zlewni Dłubni jonu Mg2+ wraz z grupą HCO

3
−−Ca2+ (C4). Skupienie to 

związane jest ze zróżnicowaniem hydrogeologicznym zlewni; największym stężeniem 
Mg2+ charakteryzują się źródła zasilane z kredowego zbiornika wód podziemnych, 
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Ryc. 20. Aglomeracja skupień cech fizykochemicznych wód źródlanych metodą Warda

Fig. 20. Dendritic representation of Ward’s method of classification of Euclidean distances
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którego wody zawierają również więcej Ca2+ i HCO
3
−. W porównaniu z dendrogramem 

skupień, sporządzonym w odniesieniu do źródeł całego obszaru badań, inne miejsce 
w aglomeracji zajmują również jony PO

4
3− i NO

3
−, które nie zostały wyodrębnione 

w oddzielnym skupieniu. Podobna zmienność biogenów i makroelementów wskazuje, 
że część zróżnicowania stężeń makrojonów może być wynikiem antropopresji.

Analiza skupień parametrów fizykochemicznych wód źródeł ze zlewni Szreniawy 
(ryc. 20) na najwyższym poziomie aglomeracji wyraźnie wyodrębnia grupę (D1) jonów 
związanych z antropopresją (PO

4
3−, NO

3
−). W obrębie pozostałych parametrów zaznaczają 

się trzy aglomeracje skupień – HCO
3
−−Ca2+ (D3), K+−Na+−Mg2+ (D5) i Cl− SO

4
2− TDS SEC 

(D6). Schemat ten zbliżony jest do dendrogramu utworzonego na podstawie populacji 
źródeł ze wszystkich badanych zlewni. Świadczy on o tym, iż zróżnicowanie stężeń 
głównych makroelementów nie było związane ze zróżnicowaniem NO

3
− i PO

4
3−. Ewen‑

tualne zanieczyszczenia źródeł objawiały się więc jedynie wzrostem stężeń biogenów.

8.2.	Czynniki	decydujące	o	zróżnicowaniu	cech	fizykochemicznych

W celu identyfikacji niezależnych czynników decydujących o zróżnicowaniu 
parametrów fizykochemicznych wód w obrębie zbioru badanych źródeł wykorzystano 
analizę czynnikową. 

Na podstawie analizy czynnikowej 11. parametrów fizykochemicznych wód, obej‑
mującej wszystkie	badane	źródła, wyróżniono trzy czynniki, wyjaśniające łącznie 84% 
zmienności w obrębie populacji (tab. 23). Główny wyróżniony czynnik, decydujący 

Tab. 23. Ładunki czynnikowe analizy przeprowadzonej na podstawie cech fizykochemicznych 
wód źródeł położonych w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy (wyróżniono ładunki >0,5)

Table 23. Factor loadings of PCA based on chemical composition of spring−water  
in the catchements of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa (loadings >0.5 are indicated)
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o zróżnicowaniu parametrów fizykochemicznych był związany z przewodnością wła‑
ściwą, mineralizacją ogólną oraz wszystkimi makrojonami, o czym świadczą najwyższe 
bezwzględne wartości ładunków czynnikowych. Czynnik ten, wyjaśniający 57% zmien‑
ności, odzwierciedla zróżnicowanie badanej populacji ze względu na zawartość głównych 
makroskładników. Jest ono spowodowane zróżnicowaniem hydrogeologicznym obszaru 
badań. Drugi z czynników, wyjaśniający 17% wariancji, powiązany był z NO

3
− i PO

4
3− 

oraz w mniejszym stopniu – z Cl−. Miał więc ścisły związek z oddziaływaniami antro‑
pogenicznymi. Siła tego czynnika nawiązywała ponadto do zróżnicowania populacji 
ze względu na naturalną zawartość Mg2+ i HCO

3
−, lecz była z nią ujemnie skorelowana 

(ryc. 21). Czynnik 3. był powiązany z zróżnicowaniem populacji ze względu na relację 
Ca−HCO

3, 
nawiązując tym samym również do zróżnicowania hydrogeologicznego ob‑

szaru badań. Czynnik 1. wraz z 2. różnicował populację badanych źródeł w nawiązaniu 

Ryc. 21. Ładunki czynnikowe określone na podstawie cech fizykochemicznych wód źródlanych

Fig. 21. PCA factor loadings of spring−water chemical composition
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do podziału hydrograficznego na zlewnie oraz podziału hydrogeologicznego na głów‑
ne zbiorniki wód podziemnych (ryc. 22). Innymi słowy, naturalne i antropogeniczne 
czynniki kształtujące skład chemiczny wód źródeł oddziaływały z różną siłą w każdej 
z trzech badanych zlewni. Zróżnicowanie hydrogeologiczne obszaru decydowało o na‑
turalnych procesach kształtujących chemizm, a także – w związku z różną odpornością 
zbiorników na zanieczyszczenie – decydowało o roli oddziaływań antropogenicznych. 
Zależność między użytkowaniem terenu w otoczeniu źródła a wyróżnionymi czynni‑
kami była słaba, co świadczy, iż były one powiązane z oddziaływaniami regionalnymi 

Ryc. 22. Wartości czynnikowe w analizie cech fizykochemicznych wód źródlanych w zlew‑
niach Prądnika, Dłubni i Szreniawy na tle podziału hydrograficznego, podziału hydrogeolo‑
gicznego, typu użytkowania terenu w otoczeniu źródła oraz klasy wydajności Meinzera

Fig. 22. PCA factor values in the catchements of Prądnik, Dłubnia and Szreniawa on the bac‑
kground of catchement division, hydrogeological units, landuse pattern and Meinzer’s 
discharge classes
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a nie lokalnymi. Niemniej jednak, czynnik 1. był słabo związany z użytkami rolnymi i 
obszarami zabudowanymi, a czynnik 2. – z obszarami zabudowanymi. Nie stwierdzono, 
aby któryś z czynników nawiązywał do wydajności źródeł (ryc. 22).

W zbiorze źródeł ze zlewni Prądnika wyróżniono dwa czynniki wyjaśniające 
łącznie 80% zmienności (tab. 24). Czynnik 1. był powiązany z oddziaływaniami an‑
tropogenicznymi, decydującymi jednocześnie o wzroście przewodności właściwej, 
mineralizacji ogólnej oraz stężeń Na+, K+, SO

4
2−, Cl−, NO

3
−, PO

4
3− (ryc. 21). Wyraźnie 

różnicował on źródła ze względu na użytkowanie terenu w otoczeniu wypływu (ryc. 23), 
co świadczy, iż zróżnicowanie chemizmu źródeł w zlewni Prądnika było związane 
z lokalnymi ogniskami zanieczyszczeń. Drugi z wyróżnionych czynników wyjaśniał 
20% zmienności i był powiązany najsilniej z jonami HCO

3
−, Ca2+ oraz  mineralizacją 

ogólną. Był on również słabo powiązany z NO
3
− i PO

4
3−, lecz była to relacja odwrotna niż 

w odniesieniu do Ca2+ i HCO
3
−
 
(ryc. 21). Czynnik 2. odzwierciedlał więc naturalne pro‑

cesy kształtujące chemizm wód jurajskiego zbiornika wód podziemnych. Stwierdzono 
słabe powiązanie tego czynnika z sezonowością (porami roku) (ryc. 23), nawiązującą 
do zmiennych warunków hydrometeorologicznych. Oddziaływanie czynnika zaznaczało 
się najsilniej w okresach wzmożonego zasilania wód podziemnych – w lecie i w czasie 
roztopów pod koniec zimy. Żaden z obu wyróżnionych czynników nie był jednak 
związany ze zróżnicowaniem wydajności badanych źródeł (ryc. 23).

W zbiorze źródeł ze zlewni Dłubni	 wyróżniono trzy czynniki wyjaśniające  
w sumie 82% wariancji (tab. 25). Podobnie jak w zlewni Prądnika, główny czynnik 
(1.) powiązany był zarówno z jonami, których pochodzenie związane jest z procesami 
naturalnymi, jak i z jonami, których obecność świadczy zwykle o antropopresji (ryc. 21). 

Tab. 24. Ładunki czynnikowe analizy przeprowadzonej na podstawie cech fizykochemicznych 
wód źródeł położonych w zlewni Prądnika (wyróżniono ładunki >0,5)

Table 24. Factor loadings of PCA based on chemical composition of spring−water  
in the catchement of Prądnik (loadings >0.5 are indicated)
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Ryc. 23. Wartości czynnikowe w analizie cech fizykochemicznych wód źródlanych w zlewni 
Prądnika na tle typu użytkowania terenu w otoczeniu źródła, pór roku, klasy wydajności Me‑
inzera oraz typologii źródeł

Fig. 23. PCA factor values in the catchement of Prądnik on the background of landuse pat‑
tern, seasons, Meinzer’s discharge classes and geomorphological types

Wysokie ujemne wartości czynnika charakterystyczne były dla źródeł położonych  
w bliskim otoczeniu budynków gospodarskich (ryc. 24), co oznacza, że zróżnicowanie 
chemizmu badanych źródeł było w znacznym stopniu wynikiem oddziaływania lokal‑
nych ognisk zanieczyszczeń. Czynnik nie różnicował natomiast źródeł położonych w lesie 
od źródeł położonych w otoczeniu użytków rolnych. Czynnik 2. powiązany był głównie  
z Mg2+ i HCO

3
−, przy czym była to relacja ujemna. Słabszy, dodatni związek wykazy‑

wał czynnik 2. z NO
3

− i PO
4
3− oraz Cl− i SO

4
2− (ryc. 21). Odzwierciedla on w pewnym 

stopniu zróżnicowanie źródeł ze względu na zasilający je zbiornik wód podziemnych 
(ryc. 24); najwyższą zawartością magnezu i węglanów charakteryzowały się bowiem 
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Tab. 25. Ładunki czynnikowe analizy przeprowadzonej na podstawie cech fizykochemicznych 
wód źródeł położonych w zlewni Dłubni (wyróżniono ładunki >0,5)

Table 25. Factor loadings of PCA based on chemical composition of spring−water  
in the catchement of Dłubnia (loadings >0.5 are indicated)

Tab. 26. Ładunki czynnikowe analizy przeprowadzonej na podstawie cech fizykochemicznych 
wód źródeł położonych w zlewni Szreniawy (wyróżniono ładunki >0,5)

Table 26. Factor loadings of PCA based on chemical composition of spring−water in the 
catchement of Szreniawa (loadings >0.5 are indicated)

wypływy zasilane z kredowego zbiornika, którego wody charakteryzowały się z kolei 
niższą zawartością azotanów niż wody zbiornika jurajskiego. Trzeci wyróżniony czyn‑
nik, o niewielkiej wartości własnej (tab. 25), charakteryzował zróżnicowanie populacji 
ze względu na zawartość fosforanów. Zróżnicowanie to nie nawiązywało do użytkowania 
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Ryc. 24. Wartości czynnikowe w analizie cech fizykochemicznych wód źródeł w zlewni Dłub‑
ni na tle typu użytkowania terenu w otoczeniu źródła, pór roku, klasy wydajności Meinzera 
oraz podziału hydrogeologicznego

Fig. 24. PCA factor values in the catchement of Dłubnia on the background of landuse pat‑
tern, seasons, Meinzer’s discharge classes and hydrogeological units

terenu w otoczeniu źródła, jednakże wszystkie źródła o zaśmieconej niszy charakteryzo‑
wały się wysoką (ujemną) wartością czynnika. Nie stwierdzono związku wyróżnionych 
czynników z sezonowością ani klasą wydajności źródeł (ryc. 24).

W populacji źródeł znajdujących się w zlewni Szreniawy w odniesieniu do 11 pa‑
rametrów fizykochemicznych, wyróżniono trzy czynniki wyjaśniające łącznie 79% ich 
zmienności (tab. 26). Główny czynnik (1.), wyjaśniający 51% zmienności, najsilniej 
powiązany był z przewodnością właściwą, mineralizacją ogólną, Na+, K+ i SO

4
2− oraz 

słabiej z Ca2+, HCO
3

−, Cl− i Mg2+ (ryc. 21). Prawdopodobnie czynnik ten odzwierciedlał 
zróżnicowanie składu chemicznego wód źródlanych w nawiązaniu do zróżnicowanej 
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lokalnie litologii utworów kredowych oraz zasilanie źródeł wodami z różnych horyzon‑
tów wód podziemnych. Czynnik 2. odzwierciedlał zróżnicowanie populacji ze względu 
na stężenia NO

3
−, Cl− i PO

4
3− oraz – w odwrotnej relacji – Mg2+. Dodatnie wartości 

czynnika można utożsamiać z wpływem oddziaływań antropogenicznych. Nie był on 
jednak powiązany z lokalnymi ogniskami zanieczyszczeń (ryc. 25). Wraz z czynnikiem 3. 
różnicował on źródła ze względu na litologię warstw wodonośnych. Największy wpływ 
czynnika dotyczył źródeł zasilanych z wapieni i margli jurajskich w zachodniej części 
zlewni. Z kolei, źródła zasilane z margli i opok mastrychtu charakteryzowały się większą 
zawartością magnezu, a słabszym oddziaływaniem czynnika powodującego wzrost stę‑
żeń NO

3
−, Cl−, PO

4
3−. Żaden wyróżnionych czynników nie był związany z sezonowością 

Ryc. 25. Wartości czynnikowe w analizie cech fizykochemicznych wód źródeł w zlewni Szre‑
niawy na tle typu użytkowania terenu w otoczeniu źródła, pór roku, klasy wydajności Meinze‑
ra oraz litologii warstwy wodonośnej

Fig. 25. PCA factor values in the catchement of Szreniawa on the background of landuse 
pattern, seasons, Meinzer’s discharge classes and geological units
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ani z klasą wydajności źródeł (ryc. 25).

8.3.	Wpływ	użytkowania	terenu	w	otoczeniu	źródła	na	chemizm	wód

Wyniki analizy czynnikowej wskazują, że lokalne ogniska zanieczyszczeń mogą 
być jednym z istotnych czynników odpowiedzialnych za zróżnicowanie chemizmu 
źródeł. Oddziaływanie tych ognisk powodowało wzrost stężeń jonów powszechnie 
wiązanych z antropopresją (NO

3
−, PO

4
3− i  Cl−), lecz także wzrost stężeń niektórych 

makroelementów (Na+, K+, SO
4
2−) oraz przewodności właściwej. Wyniki te potwierdza 

analiza porównawcza średnich wartości parametrów fizykochemicznych, w zależności 
od użytkowania terenu.

W zlewni Prądnika źródła położone w obrębie wsi (Sułoszowa, Sąspów) cha‑
rakteryzowały się wyższą przewodnością właściwą  i zawartością PO

4
3−, co udało się 

potwierdzić analizą wariancji. Źródła te charakteryzowały się ponadto wyraźnie wyższą 
mineralizacją i zawartością jonów Na+, K+, SO

4
2−, Cl− oraz NO

3
− (ryc. 26−27), co potwier‑

Ryc. 26. Stężenie azotanów i fosforanów w wodach źródlanych w zależności od użytkowania 
terenu w otoczeniu wypływu

Fig. 26. Nitrate and phosphate concentration in spring−water depending on landuse 
in the spring surrounding
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Ryc. 27. Przewodność właściwa oraz stężenie jonu potasowego, siarczanowego i chlorkowego 
w zależności od użytkowania terenu w otoczeniu źródła  (objaśnienia jak na ryc. 26)

Fig. 27. Electrical conductivity and concentration of potassium, sulfate and chloride depen‑
ding on landuse in the spring surrounding
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dzono testem ANOVA Kruskala−Wallisa. Zróżnicowania nie stwierdzono natomiast w 
odniesieniu do HCO

3
− oraz twardości węglanowej.

W zlewni Dłubni najwyraźniejsze różnice między źródłami położonymi w terenie 
o różnym użytkowaniu stwierdzono w odniesieniu do przewodności właściwej, suchej 
pozostałości, SO

4
2−, Cl−, i NO

3
−.

Spośród badanych zlewni, w dorzeczu Szreniawy	 zróżnicowanie	 to	 było	
najsłabsze.	 Metodą	 analizy	 wariancji	 potwierdzono	 jedynie	 zróżnicowanie	
badanego	zbioru	ze	względu	na	zawartość	azotanów.	O	ile	źródła	położone	w	
lesie	charakteryzowały	się	na	ogół	niższymi	wartościami	parametrów	fizyko-
chemicznych,	to	zbliżone	do	siebie	wartości	stwierdzono	w	źródłach	w	obrębie	
użytków	rolnych	i	w	pobliżu	budynków	gospodarskich	(ryc.	26−27).

W	odniesieniu	do	żadnej	ze	zlewni	nie	stwierdzono	metodą	analizy	warian-
cji	istotnych	różnic	zawartości	metali	ciężkich	w	zależności	od	użytkowania	
terenu	w	otoczeniu	wypływu.

8.4.	Zmienność	składu	chemicznego

Zmiany składu chemicznego wód źródlanych w ciągu roku były na ogół nie‑
wielkie. W większości źródeł współczynnik zmienności (C

v
) wszystkich parametrów 

fizykochemicznych nie przekraczał 20%. Największą zmiennością charakteryzowały się 
źródła w zlewni Prądnika – zwłaszcza w odniesieniu do mineralizacji ogólnej, twardości 
ogólnej oraz stężeń Ca2+ i HCO

3
−. Z pozostałych parametrów do najbardziej zmiennych 

należały stężenia SO
4

2−, nie różnicując jednak pod tym względem badanych zlewni. 
Stężenie jonu PO

4
3− było najbardziej zmienne ciągu roku w zlewni Szreniawy (ryc. 28)   

– a więc w wodach źródeł charakteryzujących się najniższym stężeniem fosforanów. 
Ta prawidłowość odnosiła się również do jonu NO

3
−. Między stężeniem NO

3
− a współ‑

czynnikiem zmienności NO
3
− stwierdzono w zbiorze wszystkich badanych źródeł ujemną 

korelację (r=−0,46). W zlewni Prądnika wyniosła ona r=−0,65. Oznacza to, że pogorsze‑
nie jakości wód w źródłach najbardziej zanieczyszczonych azotanami ma charakter 
trwały. Dotyczy to zwłaszcza źródeł położonych w górnych częściach zlewni Prądnika: 
w Sąspowie i Sułoszowej (PR1, PR16−19), gdzie wysokie stężenia NO

3
− stwierdzane 

były przez cały okres badań. Z wyjątkiem zlewni Szreniawy, podobnej korelacji nie 
stwierdzono w przypadku jonu PO

4
3− . Świadczy to, iż zmienność stężeń fosforanów 

dotyczyła zarówno źródeł o najwyższych, jak i niskich stężeniach PO
4

3−. Przyczyną 
takiego zróżnicowania mogły być sezonowe zmiany zawartości fosforanów w wodach 
podziemnych, uwarunkowane stopniem rozwoju wegatacji  zlewni. Ponadto fosforany 
są raczej świadectwem lokalnych ognisk zanieczyszczeń, które z natury mają bardziej 
zmienny charakter niż trwałe zanieczyszczenia azotanami.

Z wyjątkiem zlewni Prądnika, analiza czynnikowa nie wykazała, aby zróżnicowanie 
składu chemicznego wód źródlanych zależało od czynnika powiązanego z porą roku. 
Stwierdzono jednak zmiany chemizmu nawiązujące do warunków zasilania zbiornika 
wód podziemnych. 
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W związku ze stosunkowo słabym zróżnicowaniem warunków hydrogeologicznych 
w obrębie zbiornika jurajskiego, w zlewni Prądnika, reakcja chemizmu i wydajności 
na zasilanie była stwierdzana jednocześnie w wielu źródłach, już w czasie następnego 
poboru po roztopach lub w okresach wzmożonego zasilania deszczowego. Następował 
wtedy spadek stężeń Ca2+ i HCO

3
−, związany z rozcieńczaniem wód podziemnych 

szybko krążącymi wodami infiltracyjnymi, charakteryzującymi się niewielką minerali‑
zacją. Stężenia azotanów wykazywały słabe powiązanie cyklem wegetacyjnym zlewni, 
jednakże układ ten był zaburzony przez dostawę azotanów z powierzchni terenu do 
wód podziemnych w czasie letnich opadów oraz roztopów. Natomiast w odniesieniu 
do pozostałych jonów nie stwierdzono wyraźnego efektu roztopowego. Po roztopach 
w 2001 r. jedynie jon SO

4
2− zwiększył swoje stężenia w wodach większości źródeł. 

Tylko w niektórych źródłach stężenia azotanów wyraźnie nawiązywały do cyklu za‑
silania zbiornika wód podziemnych. Stężenia azotanów wzrastały w wodach źródeł o 
stosunkowo niewielkiej zawartości NO

3
   w okresach roztopów i intensywnych opadów 

w lecie. Natomiast w przypadku źródeł silnie zanieczyszczonych dochodziło raczej 
do rozcieńczania – stężenia azotanów malały. Niewielką zmiennością w ciągu roku 
odznaczały się jony K+, Na+ (ryc. 29).

Ryc. 28. Współczynnik zmienności (C
v
) stężeń azotanów i fosforanów w wodach źródlanych

Fig. 28. Variability coefficient (C
v
) of nitrate and phosphate concentration in spring−water
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Ryc. 29. Skład chemiczny wód źródła w Pieskowej Skale (PR7) w latach 2000−2001

Fig. 29. Chemical composition of spring−water in Pieskowa Skała (PR7) in 2000−2001
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Ryc. 30. Skład chemiczny wód Źródła Jordan w Ściborzycach (DL8) w latach 2000−2001

Fig. 30. Chemical composition of spring−water in Ściborzyce (DL8) in 2000−2001
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Ryc. 31. Skład chemiczny wód źródła w Dziadówkach (SZ6) w latach 2000−2001

Fig. 31. Chemical composition of spring−water in Dziadówki (SZ6) in 2000−2001
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Podobną zmiennością składu chemicznego wód, co w zlewni Prądnika, odznaczały 
się źródła w zlewni Dłubni (ryc. 30), jednak zróżnicowanie reżimu hydrochemicznego 
poszczególnych źródeł było tam większe. Słabiej natomiast zaznaczał się wpływ wa‑
runków hydrometeorologicznych. Bardziej wyrównanemu reżimowi  sprzyjał dłuższy 
niż w zlewni Prądnika czas krążenia wód. Najwyższe stężenia azotanów stwierdzane 
były w okresie letnim i wczesną wiosną, co sugeruje, że w okresach tych dochodziło 
do wzmożonej dostawy związków azotu z powierzchni terenu wraz z infiltrującymi 
wodami opadowymi. Stężenia jonu Mg2+ zwykle wzrastały po okresach roztopowych 
lub wzmożonego zasilania deszczowego – zwłaszcza we wschodniej części zlewni. 
Zmiany te można tłumaczyć wymywaniem magnezu przez wody opadowe w czasie 
filtracji poprzez pokrywę lessową oraz margliste osady kredy.

Z reguły, wyrównanym reżimem hydrochemicznym charakteryzowały się źródła 
w zlewni Szreniawy. Zmiany stężenia Mg2+ miały podobny charakter jak w zlewni 
Dłubni. Słaby efekt roztopowy można było zaobserwować w odniesieniu do jonu 
SO

4
2 . W porównaniu ze zlewnią Prądnika i Dłubni zmiany stężeń azotanów w ciągu 

miały łagodniejszy przebieg (ryc. 31). Najniższe stężenia występowały z reguły późną 
wiosną, w okresie poboru azotu przez roślinność, a najwyższe – w okresie jesiennym. 
Stężenia NO

3
− nieznacznie wzrastały w miesiącach letnich, po okresie intensywnego 

zasilania zbiornika.
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9.	Wnioski

9.1.	Chemizm	i	jakość	wód	źródlanych

Wody źródeł w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy charakteryzują  
się mineralizacją ogólną od około 100 do 700 mg/l. Według klasyfikacji Szczukariewa‑
Prikłońskiego są to najczęściej dwujonowe wody klasy HCO

3
−Ca lub, znacznie rzadziej, 

trzyjonowe klasy HCO
3
−Ca−Mg lub SO

4
−HCO

3
−Ca. Wody trzyjonowe praktycznie nie 

występują w zlewni Prądnika. Największą mineralizacją charakteryzują się źródła 
zasilane ze zbiornika kredowego, w zlewni Szreniawy, a najmniejszą ze zbiornika 
jurajskiego, w zlewni Prądnika. Stwierdzono zróżnicowanie chemizmu źródeł badanego 
obszaru, które jest najwyraźniejsze w odniesieniu do jonu Mg2+, a także Ca2+, HCO3−, 
SO

4
2− i Cl−. Zróżnicowanie to odzwierciedla się także w relacjach między jonami Ca2+ i 

HCO
3
− oraz Ca2+ i Mg2+. Uzyskane wyniki analiz makroelementów w wodach źródlanych 

są zbliżone do publikowanych w opracowaniach dotyczących wód podziemnych tego 
obszaru (Niedzielski 1972; Hejmanowski i in. 1994; Witczak 1994; Różkowski 1996), 
a także do wyników badań wód źródlanych prowadzonych w latach wcześniejszych 
(Dynowski, Zbadyńska 1974, Różkowski 1999, Chełmicki red. 2001).

Wody źródlane zawierają jedynie śladowe ilości azotu w postaci NH
4

+ i NO
2

−. 
Wobec dobrych warunków tlenowych, azot mineralny występuje w nich praktycznie 
jedynie w postaci N−NO

3
. Stężenia azotanów wynoszą do 61 mg/l, jednakże w więk‑

szości źródeł stężenia te mieszczą się w przedziale 5−25 mg/l. Zawartość fosforanów 
zwykle nie przekracza 0,2 mg/l. Wyniki te nie odbiegają zasadniczo od uzyskanych 
we wcześniejszych latach przez S. Witczaka (1994), J. Hejmanowskiego i in. (1994) 
czy J. Różkowskiego (1996, 1999), choć autorzy ci stwierdzali w wodach podziemnych 
azot w formie N−NH

4
 i N−NO

2
. Nie potwierdziły się stwierdzone pod koniec lat 90. 

XX w. (Chełmicki red. 2001) najwyższe stężenia azotanów (do 80 mg/l) w źródłach 
w Sąspowie.

Wody źródlane zawierają jedynie śladowe ilości metali ciężkich. Podobnie niską 
zawartość metali ciężkich stwierdzono w wodach źródeł na Lubelszczyźnie i Roztoczu 
(Michalczyk red. 1996b, Chmiel 2001). Jednak w porównaniu z wynikami analiz wód 
pobieranych na badanym obszarze z odwiertów i studni (Hejmanowski i in. 1994; 
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Witczak 1994; Różkowski 1996) (por. tab. 3, 4, 5) stężenia metali ciężkich stwierdzone 
w wodach źródlanych były znacznie mniejsze. Wydaje się, że oznaczenia mikroelemen‑
tów wykonane na podstawie próbek wody pobranych ze źródeł lepiej charakteryzują 
wody podziemne, gdyż –  w porównaniu ze stojącymi wodami studziennymi czy po‑
chodzącymi z odwiertów – są mniej narażone na przypadkowe wzbogacenie w metale 
pochodzące z  obudowy lub oprzyrządowania studni.

Według klasyfikacji wód podziemnych PIOŚ badane źródła charakteryzują się 
najwyższą (Ia) lub wysoką (Ib) jakością wód, ze względu na większość badanych pa‑
rametrów. Ze względu na wysokie stężenia HCO3− oraz związaną z tym twardość wę‑
glanową, część źródeł w zlewni Szreniawy odznaczała się niższą klasą (II). Wody tylko 
jednego źródła nie spełniają wymogów stawianych wodom pitnym. W odniesieniu do 
kilku źródeł stwierdzono przekroczenie tych norm ze względu na obecność bakterii, 
jednakże dokładna ocena stanu bakteriologicznego źródeł wymaga dalszych badań.

9.2.	 Czynniki	kształtujące	skład	chemiczny	wód	źródlanych

Stwierdzono zróżnicowanie składu chemicznego wód źródlanych badanego obsza‑
ru, wynikające z różnych – naturalnych	– warunków kształtowania się chemizmu wód 
podziemnych w obrębie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych: jurajskiego 
(GZWP 326) i kredowego (GZWP 409). Chemizm wód źródeł zasilanych z jurajskie‑
go zbiornika jest kształtowany w systemie płytkiego krążenia wód podziemnych, w 
ośrodku krasowo−szczelinowym, w skałach węglanowych. Wobec szybkiej migracji wód 
podziemnych systemem szerokich kanałów krasowych, możliwość rozpuszczania skał 
podłoża jest ograniczona. Świadczy o tym niewielka mineralizacja wody, a także jej pro‑
sty typ hydrochemiczny HCO

3
−Ca. W związku z niewielkim zróżnicowaniem facjalnym 

ośrodka wodonośnego oraz dobrą jego łącznością hydrauliczną, wody źródeł zasilanych 
ze zbiornika jurajskiego mają podobny skład chemiczny. Chemizm źródeł zasilanych 
z kredowego zbiornika wód podziemnych, w zlewni Szreniawy, kształtowany jest w 
systemie krążenia wód w ośrodku szczelinowym, w skałach węglanowych. W związku 
ze zróżnicowaniem litofacjalnym osadów kredy oraz występowaniem lokalnych hory‑
zontów wód podziemnych, zróżnicowanie przestrzenne chemizmu źródeł w zlewni 
Szreniawy jest większe niż w zlewni Prądnika. Wobec powolnej migracji wód podziem‑
nych systemem wąskich szczelin, możliwość wzbogacania się wód infiltracyjnych jest 
znacznie większa. W efekcie, wody te są bardziej zmineralizowane, głównie produktami 
wietrzenia skał węglanowych. Na rolę charakteru krążenia w kształtowaniu chemizmu 
wód zbiornika jurajskiego i kredowego zwracali uwagę J. Dynowski, E. Zbadyńska 
(1974), J. Różkowski (1996), W. Chełmicki, J. Siwek (2001). Dyskusyjna jest przyczyna 
silnego zróżnicowania chemizmu wód pod względem zawartości jonu Mg2+. W świetle 
badań B. Jańca (1995, 1997) prowadzonych na Lubelszczyźnie, współczynnik rMg/rCa 
wyższy od 0,1 wskazuje na istotną rolę pokrywy lessowej w kształtowaniu chemizmu 
wód podziemnych. W zlewni Szreniawy współczynnik ten w odniesieniu do wód 
źródlanych wynosił najczęściej 0,2−0,5. Pokrywa lessowa występuje jednak zarówno w 
zachodniej – jurajskiej, jak i we wschodniej – kredowej części badanego obszaru, choć 
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generalnie jej rozprzestrzenienie i miąższość są większe w części wschodniej. Zróżni‑
cowanie przestrzenne zawartości Mg2+ w wodach źródeł nawiązuje do granicy kontaktu 
zbiornika jurajskiego i kredowego. Ponadto, stopniowy wzrost stężeń Mg2+ w przekro‑
ju SW−NE pokrywa się z kierunkiem zapadania warstw jurajskich pod kredowymi. 
Prawdopodobnie, zróżnicowanie Mg2+ jest związane z dłuższym czasem krążenia wód 
w obrębie skał węglanowych oraz, jak stwierdził H. Niedzielski (1972), z podwyższoną 
zawartością MgO w skałach ogniw górnego kampanu i dolnego mastrychtu.

Do naturalnych	 czynników kształtujących chemizm wód źródlanych należy 
sezonowość zjawisk hydrometeorologicznych oraz biologicznych. Sezonowa zmien‑
ność składu chemicznego wód źródlanych była jednak w badanym okresie niewielka. 
Pewną zależność od warunków hydrometeorologicznych wykazują jony Ca2+, HCO3− 

(oraz związana z nimi mineralizacja ogólna i twardość węglanowa), których stężenia 
malały w okresach intensywnego zasilania zbiornika. Najwyraźniej zależność ta zaznacza 
się w źródłach zasilanych ze zbiornika jurajskiego. Wobec złożonego systemu zasilania 
źródeł w zlewni Szreniawy ich reżim hydrochemiczny jest wyrównany. Wpływ dostawy 
świeżych wód infiltracyjnych zaznacza się słabo – głównie w odniesieniu do jonu Mg2+. 
Nie stwierdzono, opisanego przez J. Różkowskiego (1996) na postawie obserwacji wie‑
loletnich, spadku stężenia jonów NO

3
−, SO

4
2− i Cl− w wodach podziemnych w okresie 

wegetacyjnym. Jedynie zmiany stężenia azotanów nawiązują do cyklu poboru azotu 
przez roślinność, jednakże cykl ten jest zaburzony dostawą zanieczyszczeń z powierzch‑
ni terenu w okresie letnim, w czasie wzmożonego zasilania deszczowego. Nie stwier‑
dzono też, aby jakość wód ulegała pogorszeniu w czasie roztopów wskutek dostawy 
do wód podziemnych zanieczyszczeń zakumulowanych w pokrywie śnieżnej. Słaby 
efekt roztopowy zarejestrowano jedynie w odniesieniu do jonu SO

4
2−. Zróżnicowanie 

chemizmu źródeł nie jest powiązane ze zróżnicowaniem ich wydajności.

Wpływ antropopresji	na chemizm wód źródlanych związany jest z oddziaływa‑
niami o charakterze lokalnym i regionalnym. Przestrzenne zróżnicowanie oddziaływań 
antropogenicznych uwarunkowane jest różną podatnością zbiorników wód podziemnych 
na zanieczyszczenie. Znaczną podatnością na zanieczyszczenie odznaczają się źródła 
zasilane ze zbiornika jurajskiego. Słaba odporność tego zbiornika wynika z szybkiego 
tempa migracji wód systemem krasowym, który daje ograniczone możliwości samo‑
oczyszczania wód. Odsłonięcia skał węglanowych umożliwiają przenikanie zanieczysz‑
czeń atmosferycznych bez przejścia przez pokrywę osadów czwartorzędowych, które 
pełniłyby funkcje ochronną. Świadectwem antropogenicznego oddziaływania o cha‑
rakterze wielkopowierzchniowym są powszechnie podwyższone stężenia azotanów, 
którym towarzyszy podwyższenie stężeń Na+, Cl−, K+, SO

4
2−. Pochodzenie tych jonów 

może być, jak uważa J. Różkowski (1990, 1996), związane z dostawą zanieczyszczeń 
atmosferycznych oraz z działalnością rolniczą, a zwłaszcza niewłaściwym nawożeniem 
mineralnym i naturalnym. Zanieczyszczenia mogą również pochodzić z licznych, 
rozproszonych ognisk punktowych, związanych np. z brakiem kanalizacji we wsiach 
na obszarze alimentacyjnym zbiornika. Biorąc pod uwagę niewielkie zmiany stężeń 
NO

3
  w ciągu roku, a także wyniki uzyskane w badaniach z lat wcześniejszych (Róż‑

kowski 1990, 1991, 1996, 1999, Witczak 1994, Chełmicki red. 2001), zanieczyszczenie 
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źródeł jurajskich azotanami można określić mianem powszechnego i trwałego, pamię‑
tając jednak, że skala zanieczyszczenia nie dyskwalifikuje obecnie tych wód dla celów 
pitnych. Nie stwierdzono natomiast powszechnego zagrożenia zanieczyszczeniem 
azotanami wód źródeł zasilanych ze zbiornika kredowego. Mimo rolniczego charakteru 
Wyżyny Miechowskiej, zachowaniu wysokich walorów źródeł sprzyja powolne tempo 
migracji wód systemem drobnych szczelin oraz dobra izolacja warstw wodonośnych 
przez gliniastą zwietrzelinę margli, utwory lessowe i wykształcone na nich żyzne gleby. 

Ważną rolę w kształtowaniu chemizmu źródeł odgrywają lokalne ogniska za‑
nieczyszczeń. Stwierdzono wyraźną zależność składu chemicznego wód źródlanych 
od użytkowania terenu w otoczeniu źródła. Zanieczyszczenia lokalne przejawiają 
się podwyższoną przewodnością właściwą, stężeniem NO

3
− i PO

4
3−,  Cl−, a także Na+, 

K+, SO
4

2−. Mają one wpływ na chemizm wód źródlanych w zlewni Prądnika i Dłubni. 
W zlewni Szreniawy stwierdzano jedynie w pojedynczych źródłach krótkotrwały wzrost 
stężeń NO

3
− lub PO

4
3−. Poza dobrą izolacją warstw wodonośnych, niskiej podatności 

źródeł w zlewni Szreniawy na lokalne zanieczyszczenia sprzyja ich rozległy obszar 
alimentacyjny, w którym kształtowany jest chemizm wód. Wpływ ma także zasilanie 
źródeł wodami pochodzącymi z głębokiego krążenia, które docierają na powierzchnię 
systemem szczelin.

Zanieczyszczenie źródeł znajdujących się w obszarach wiejskich w zlewni Prądnika 
i Dłubni jest wynikiem przenikania do wód podziemnych ścieków bytowych i gospo‑
darczych w bliskim sąsiedztwie wypływu. Dokładne pochodzenie zanieczyszczeń jest 
jednak trudne do ustalenia. W związku z brakiem kanalizacji można przypuszczać, 
iż znaczna ich część pochodzi z przenikania do wód podziemnych zawartości niesz‑
czelnych szamb. Mogą również pochodzić z przenikania zanieczyszczeń rolniczych 
związanych z hodowlą lub składowaniem nawozów. Źródła położone w obrębie wsi 
narażone są ponadto na degradację spowodowaną zaśmieceniem niszy wypływu, 
co może bezpośrednio wpływać na chemizm wód. Na rolę tych lokalnych oddziaływań 
w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zbiornika jurajskiego zwracał również 
uwagę J. Różkowski (1990, 1996, 1999), a w odniesieniu do źródeł całego badanego 
obszaru na problem ten wskazywali W. Chełmicki i J. Siwek (2001).

9.3.	 Zagrożenia	źródeł

Współczesne zagrożenia źródeł badanego obszaru to: rozwój sieci osadniczej, 
dzikie wysypiska śmieci, dewastacja misy źródlanej poprzez prace regulacyjne lub 
nieestetyczną zabudowę. Od czasu, gdy nie są już miejscem zaopatrzenia w wodę, 
wiele źródeł zostało zaniedbanych.

Zagrożenia jakości wód dotyczą głównie źródeł zasilanych z jurajskiego zbiornika 
wód podziemnych. Pogorszenie jakości wód źródeł jest związane z degradacją zbiorni‑
ka, spowodowaną przenikaniem zanieczyszczeń rolniczych i bytowych. Na chemizm 
źródeł oddziaływują również lokalne ogniska zanieczyszczeń, związane głównie z wciąż 
nieuporządkowaną gospodarką ściekową.
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Ochrona źródeł z pewnością ułatwia zachowanie ich przyrodniczych i krajobrazo‑
wych walorów. Również, mimo istniejących zagrożeń, jakość wód źródeł chronionych 
jest zwykle dobra, choćby w związku z ograniczeniem oddziaływania lokalnych ognisk 
zanieczyszczeń. Spośród 19. źródeł uznanych za pomniki przyrody nieożywionej tylko 
w jednym z nich stężenia azotanów przekraczały 25 mg/l. Poprawa jakości wód źródeł 
w zlewni Prądnika wymaga jednak pewnej formy ochrony całego obszaru alimenta‑
cyjnego.

Optymizmem, co do jakości wód źródlanych, napawa ogólne polepszenie stanu 
środowiska spowodowane chociażby spadkiem emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, 
rozbudową oczyszczalni ścieków czy zmniejszeniem ilości nawozów stosowanych 
w rolnictwie. Tym samym zmalało zagrożenie jakości źródeł, spowodowane wielko‑
powierzchniowymi ogniskami zanieczyszczeń. Wzrosło natomiast znaczenie ognisk 
lokalnych. Można mieć nadzieję, że rozwój samorządności będzie sprzyjał rozwiązywa‑
niu lokalnych problemów dotyczących gospodarki komunalnej i ochronie środowiska.
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Springs	in	the	Prądnik,	Dłubnia	and	Szreniawa	catchments
			

Natural	and	anthropogenic	factors	of	water	quality

Summary

Springs in the catchments areas of the Prądnik, Dłubnia and Szreniawa rivers 
constitute important components of the natural environment. Uniquely picturesque 
they are also important from the research point of view. The catchment areas, 
with the combined total area of ca. 1000 square kilometers, occupy two of a series 
of southern Polish uplands, i.e. Miechowska and Olkuska. Geologically, the study area 
is part of the Śląsko−Krakowska Monocline and the Nidziańska Basin. The lithology 
consists mainly of Jurassic limestone forming monoclinal layers falling under Jurassic 
marl, and varieties of gaize. The hilltops and slopes are covered with loess up to more 
than a dozen meters deep. 

Previous research in the Małopolska and Śląska Uplands identified a number 
of impacts on springs. One significant group of impacts includes the threats to the qu‑
ality of spring−water. 

This project had three main objectives: 

– to understand the contemporary status and variations of the physiochemical 
properties of spring−water in the catchments;

– to identify factors influencing the chemical composition of spring−water;

– to identify the impacts on the springs, especially on the water quality. 

The research included 74 sources (Fig. 1), sampled for lab testing either once 
per month (22 springs) or once per three months (52 springs) during March 2000 to 
May 2001. At the laboratory, the following ionic content was marked: Mg2+, Ca2+, Na+, 
K+, HCO

3
−, SO

4
2−, Cl−, NH

4
+, NO

2
−, NO

3
−, PO

4
3− as well as the general mineral content 

(TDS), temporary and total hardness of minerals. The field research included measuring 
of spring output and temperature, reactivity and specific electric conductivity (SEC). 
Also, on one occasion, 69 springs were sampled for heavy metal content (Zn2+. Cu2+, 
Mn2+, Fe

tot
.), and 20 springs were sampled for bacterial presence. 

Out of the total 74 springs studied, the largest group had a discharge rate of 
1−10 litres per second (Table 14). The Szreniawa catchment had notably the highest 
discharge springs (Fig. 6), some of which produced more than 100 litres per second. 
In comparison with the Szreniawa catchment, the Prądnik basin was characterised by 
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much higher number of springs. They were typically very small sources and just two 
of them were larger than 10 litres per second. The annual discharge variation depends 
on the weather conditions. During the study period, springs reached their highest di‑
scharge rate during springtime, between one and two months after the snowmelt. The 
springs tended to increase their discharge also during the summertime, as a result of 
rainfall. The summertime peak was very high in the springs supplied from the Jurassic 
aquifer, as opposed to those supplied by the Cretaceous aquifer. The lowest discharge 
was recorded in late autumn and in wintertime. 

The spring−water temperature ranged from 4 to 11°C, but in most cases was 
between 7 and 9°C (Table 15). The highest temperature values were recorded in the 
springs of the Szreniawa catchment, which had the most consistent annual thermal 
regimen. The temperature peaked typically at the end of the summertime and at the 
beginning of autumn (August−October). The minimum temperature in most springs 
was recorded during wintertime (January, February). 

The traditional role of springs, as the main source of drinking water diminishes. 
A dozen of the studied springs serve as the source of drinking water for the nearby 
farms while the water from the mains is utilised for general purposes (Table 16).

The studied spring−water had between 100 and 700 mg/l of mineral content. Accor‑
ding to the Szczukariew−Prikłoński’s classification, these were typically bi−ionic waters 
belonging to the class HCO

3
−Ca or, much more seldom, three−ionic water  HCO

3
 Ca−Mg 

or SO
4
−HCO

3
−Ca. There was practically no cases of the three−ion water in the Prądnik 

catchment. The biggest mineral content was recorded in the springs supplied from 
the Cretaceous aquifer and in the Szrenaiawa catchment, and the lowest was found in 
the springs supplied form the Jurassic aquifer, i.e. in the Prądnik valley. The chemical 
composition of spring−water was also found to display much variability; the greatest 
variability was displayed by the Mg2+ion, but also the ions Ca2+, HCO3−, SO

4
2− I Cl−. 

The spring−water contained only trace amounts of nitrogen in the form of NH
4

+ and 
NO

2
. As the oxygen amounts were reasonably good, the only form of nitrogen found was 

N NO
3
. The nitrate concentration reached 61 mg/l, but in most cases ranged between 

5 25 mg/l. The phosphate concentration typically stayed within 0.2 mg/l. The spring 
−water contained just trace quantities of heavy metals. A similarly low heavy metal 
concentration had been recorded in the spring−water in the region centred on the 
eastern city of Lublin and in the adjacent Roztocze upland (Michalczyk ed. 1996b, 
Chmiel 2001). Nevertheless, the spring−water heavy metal contents was much lower 
when compared to samples from the drilled wells and water wells in the study area 
(Hejmanowski et al. 1994; Witczak 1994; Różkowski 1996) (see Tables 3, 4, 5).

According to the classification of ground−water used by the Polish Environmental 
Inspectors (PIOŚ) (Wskazówki metodyczne... 1995), the studied springs qualified to either high 
(Ia) or good (Ib) categories in the majority of the parameters. A small number of springs did not 
meet the drinking water requirements because of bacterial presence. 

Principal Component Analysis (PCA) was applied to identify individual factors 
influencing the diversity of physico−chemical water parameters in the sampled population. 
Local hydrogeology was the principal natural factor determining the spatial diversity  
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of chemical composition in the spring water. The spring water chemistry in springs 
supplied by the Jurassic aquifer developed within a shallow ground−water circulation 
system in a cracked carbonate rock environment with karst. With water quickly circula‑
ting within a system of large karstic channels the rock−dissolving capacity was limited.  
The springs supplied by Cretaceous aquifer in the Szreniawa river catchment had che‑
mical composition developing in cracked carbonate rocks. In this area, the Cretaceous 
deposits featured various rock facies and several local ground−water tables, thus boosting 
the spatial diversity of the spring−water chemical composition, which is greater than  
in the Prądnik catchment. Also, the smaller−size cracking of the bedrock slowed down 
the circulation and added to the capacity of the infiltrating water to dissolve minerals. 
As a result spring−water in this catchment area had higher mineral concentration, prima‑
rily including the products of weathering of carbonate rocks. Natural factors influencing 
spring−water chemical composition include the seasonality of hydrometeorological 
and biological phenomena. Fluctuation of the chemical composition expressed by 
the variability index Cv normally stayed within 20 percent. The greatest values of Cv 
were recorded in the Prądnik catchment springs, especially in terms of total mineral 
content, total hardness and the concentration of Ca2+ and HCO3−. Another most diverse 
compound was SO42−. Out of all the catchments reviewed, the PO43− ion displayed 
the greatest annual diversity in the Szreniawa catchment (Fig. 29), i.e. in the springs 
with the lowest phosphate concentration. This pattern was also true about the ions of 
NO

3
−. This means that the deterioration of water quality in the most nitrate−polluted 

springs had a permanent nature. Chemical composition in spring−water was not related 
to the discharge. 

The impact of antropopressure	 on spring−water chemical composition was 
associated with local and regional impacts. The springs supplied by Jurassic aquifer 
tended to be highly prone to pollution. The low resistance of this aquifer was a re‑
sult of high water circulation rates across the karstic system, which provided limited 
capacity for natural water purification. High concentrations of nitrates with accompa‑
nying increased concentrations of ions Na+, Cl−, K+ and SO

4
2− attested to the large−area 

anthropogenic impact. These ions could have come from air pollution and farming. 
Pollutants could have also came form the numerous scattered point sites associated 
with the lack of central village sewage systems within the alimentation area of the 
aquifer. Taking into account the low seasonal variability of NO

3
− concentration the 

nitrate pollution of the Jurassic springs should be regarded as common and permanent.  
On the other hand, the well−insulated aquifer supplying the springs located in the 
Szreniawa river catchment helped maintain a very high quality of spring−water despite 
the agricultural nature of the local economy. 

PCA results suggested that the local pollution sources could be counted as 
important factors determining the diversity of spring−water chemical composition. A 
clear relationship was found between the chemical spring−water composition and the 
land use around the spring. Local contamination was reflected in an increased specific 
electrical conductivity, the concentration of NO

3
− and PO

4
3−,  Cl−, as well as of Na+, K+, 

SO
4

2−. These had an influence on the chemical composition of spring−water in the 



Prądnik and Dłubnia catchment areas. The presence of contaminants was a result 
of the infiltration to the ground−water of household and farm wastewater in the near 
vicinity of the spring. As the local villages had no central sewage disposal systems it 
was reasonable to suppose that much of the contaminants had came from the infiltra‑
tion to the ground−water of the contents of leaking ground sewage tanks. Some of the 
pollution may also have came from agricultural sources associated with animal farming 
or fertiliser storage. Springs located within villages tended to suffer from littering of 
the spring niche.
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