
9. 2. DOSTAWA I ODPŁYW 
SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH ZE ZLEWNI

Skład chemiczny oraz mineralizacja wód krążących w środo
wisku są zależne zarówno od czynników naturalnych, jak i antropo
genicznych. Woda opadowa zawiera m. in. w swoim składzie: tlen, 
dwutlenek węgla oraz niewielkie ilości soli pochodzących 
z atmosfery. 

Naturalnymi czynnikami decydującymi o składzie chemicz
nym wód podziemnych są przede wszystkim: budowa geologiczna, 
rodzaj gleby i szata roślinna oraz działalność organizmów żywych. 
Ważnym czynnikiem jest także temperatura wody. Zawartość głów
nych jonów w wodach podziemnych jest najczęściej wynikiem hy
drolizy i rozpuszczania soli powszechnie występujących w środo
wisku skalnym - węglanów wapnia i magnezu, siarczanów wapnia 
i magnezu, chlorków sodu i potasu. Na przykład, w krasowiejących 
skałach węglanowych, intensywność procesu rozpuszczania uwa
runkowana jest agresywnością węglanową krążących wód, która 
zależy od stężenia CO2, odczynu oraz temperatury wody. W kształ
towaniu składu chemicznego wód podziemnych istotną rolę odgry
wa prędkość krążenia wód w obrębie warstwy wodonośnej oraz 
wielkość powierzchni kontaktu wody ze skałą. Decydują one także 
o tempie migracji zanieczyszczeń oraz możliwościach samooczysz
czania wody. Nadkład skał nieprzepuszczalnych lub słabo prze
puszczalnych stanowi naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami 
mogącymi docierać do wód podziemnych z powierzchni terenu. Na 
chemizm wód podziemnych wpływa chemizm opadów, które poza 
dostawą do wód podziemnych związków chemicznych decydują 
° agresywności infiltrujących wód, a co za tym idzie - o możliwości 
ługowania gleb i skał podłoża. Miąższość, typ i rodzaj pokrywy 
glebowej na obszarze alimentacyjnym wpływają na odporność zbior
nika wód podziemnych na zanieczyszczenia docierające z powierzchni 
terenu. 

Skład chemiczny wód powierzchniowych zależy przede wszyst
kim od chemizmu wód zasilających rzekę, jezioro lub inny obiekt 
Wodny. W okresach międzywezbraniowych, rzeki zasilane są wy
łącznie wodami podziemnymi. Po wystąpieniu opadu następuje 
zwykle rozcieńczenie wód powierzchniowych, bowiem wody opado
we są słabo zmineralizowane (ryc. 9. 2. 1). W czasie spływu podpo- 
wierzchniowego, następuje stopniowe nasycanie się krążących wód 
solami zakumulowanymi w utworach pokrywowych zlewni, a następ
nie odprowadzanie tych soli poza zlewnię. Duże znaczenie dla 
ilości ługowanych jonów mają adsorpcyjne właściwości gleb, które 
zależą od ilości substancji organicznych i mineralnych. 

Do wód powierzchniowych
i podziemnych docierają 
zanieczyszczenia z atmosfery

Oznaczenie w laboratorium polowym 
koncentracji związków biogennych 
w próbach wody zebranych w terenie
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Ryc. 9.2.1. Skład chemiczny wód Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie) podczas wezbrania 8 lipca 1997 r. (Siwek, 2001)
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Wraz z rozwojem przemysłu, rolnictwa i osadnictwa coraz 
większą rolę w kształtowaniu chemizmu wód zarówno opadowych, 
podziemnych, jak i powierzchniowych zaczęły odgrywać czynniki 
antropogeniczne. Stopień oddziaływania tych czynników jest róż
ny: jeśli jest słaby - skład chemiczny wód krążących w obrębie 
zlewni jest niewiele zmieniony. Jeśli oddziaływanie czynników an- 
tropogeniczych jest silne - doprowadza ono do degradacji i ska
żenia wód. Wyróżnia się punktowe, liniowe, małopowierzchniowe 
i wielkopowierzchniowe ogniska zanieczyszczeń. Przykładem od
działywania wielkopowierzchniowego na jakość wód podziemnych 
jest dostawa zanieczyszczeń wraz z opadem atmosferycznym. 
Liniowymi ogniskami zanieczyszczeń mogą być zdegradowane 
rzeki zasilające wody podziemne. Ogniska małopowierzchniowe to 
np. wysypiska odpadów komunalnych i osadniki, zaś ogniska 
punktowe to najczęściej zrzuty ścieków przemysłowych i komunal
nych do rzek i jezior oraz kominy emitujące do atmosfery gazy 
i pyły wpływające na skład chemiczny opadów.

Skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych podlega 
sezonowym i wieloletnim zmianom. Są one uzależnione od wielkości 
i składu chemicznego opadów, wielkości parowania oraz zmienności 
natężenia procesów biochemicznych. Ilość i rodzaj rozpuszczonych 
w wodzie związków chemicznych mogą być wykorzystane jako 
wskaźnik procesów zachodzących w zlewni w czasie transformacji 
opadu w odpływ.

Skład chemiczny wód określa się na podstawie analiz 
przeprowadzanych w laboratoriach stałych i polowych. W zależności 
od potrzeb, dla których przeprowadzane są analizy, wyróżnia się 
analizy skrócone, rozszerzone, pełne i specjalne.

Głównymi kationami wchodzącymi w skład wód podziemnych 
i powierzchniowych są jony wapniowe (Ca2+), magnezowe (Mg2+), 
sodowe (Na+) oraz potasowe (K+), natomiast do głównych anionów 
należą jony wodorowęglanowe (HCO3j, chlorkowe (Cl) i siarczanowe 
(SO42j. Inne jony występują w niewielkich ilościach; mogą jednak 
mieć istotne znaczenie dla jakości wody. Na przykład, wskaźnikami 
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego są jony amonowe (NHJ, 
jony azotynowe (NO2 ) oraz jony azotanowe (NO3j (ryc. 9.2.2).

Do głównych gazów rozpuszczonych w wodach należą tlen (O2), 
dwutlenek węgla (CO2), azot (N2), siarkowodór (H2S) oraz amoniak (NH3).

Roztworami koloidalnymi nazywa się takie roztwory, w których 
składowe części rozpuszczonego związku są większe od 10'7 cm. 
Substancje koloidalne są zazwyczaj pochodzenia organicznego 
i powstają z rozkładu związków humusowych. Mogą się także 
dostawać do wody ze ścieków fekalnych, komunalnych i przemy
słowych. Sprzyjają one rozwojowi bakterii chorobotwórczych. Sub
stancje koloidalne pochodzenia mineralnego występują najczęściej 
w postaci wodorotlenku żelazowego Fe(OH)3, wodorotlenków glinu 
Al(OH)3 albo koloidalnej krzemionki SiO2.

Ścieki bytowe stanowią punktowe ogniska 
zanieczyszczeń

miano coli - wskaźnik zanieczyszcze
nia fekalnego wody; wyraża najmniejszą 
objętość wody (cm3), w której stwier
dza się obecność jednej pałeczki okręż- 
nicy (Escherichia coli)
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Kolektor opadów atmosferycznych do 
określenia składu chemicznego opadu 
mokrego (klapa otwiera się dopiero 
w momencie wystąpienia opadów)

Jedną z metod badań obiegu materii i energii w przyrodzie 
jest sporządzanie bilansu substancji rozpuszczonych dostarczanych 
i odprowadzanych ze zlewni. Szczegółowy bilans hydrochemiczny, 
w którym badany jest obieg poszczególnych jonów, pozwala na 
wskazanie związków chemicznych akumulowanych i odprowadzanych 
ze zlewni. Bilans substancji rozpuszczonych nie daje tak 
szczegółowych informacji. Pozwala jednak w prosty sposób określić 
ogólną relację między dostawą a odprowadzaniem materiału w danym 
czasie, dając pogląd na wielkość denudacji chemicznej w zlewni. 
Podstawowa formuła bilansu substancji rozpuszczonych ujmuje 
ładunek materiału dostarczanego przez opad oraz ładunek materiału 
odprowadzanego przez rzekę:

B = Lp-Lr (9.2.1)

gdzie:

B - różnica ładunku materiału dostarczanego przez opad oraz 
ładunku materiału odprowadzanego przez rzekę [kg],

Lp - ładunek materiału dostarczanego przez opad [kg], 

Lr - ładunek materiału odprowadzanego przez rzekę [kg].

Ładunek substancji rozpuszczonych w opadzie oblicza się według 
wzoru:

Lp=VpSp (9.2.2)

gdzie:
L -ładunek substancji rozpuszczonych w wodzie opadowej

[kg],

Vp -opad[m3],
Sp - stężenie substancji rozpuszczonych w opadzie [mg-drm3].

W analogiczny sposób obliczany jest ładunek substancji 
rozpuszczonych w wodzie rzecznej i odprowadzanych przez rzekę:

tr=l/A (9.2.3)

gdzie:
Lr - ładunek substancji rozpuszczonych w wodzie rzecznej [kg], 

Vh - odpływ [m3],
Sr - stężenie substancji rozpuszczonych w wodzie rzecznej [mg-dm3]

Przykład
Sporządź bilans substancji rozpuszczonych dostarczanych i odprowadzanych ze zlewni Starej Rzeki 

(Pogórze Wiśnickie) w lipcu 1997 r. Powierzchnia zlewni wynosi 22,4 km2. Dobowe sumy opadu, mineralizacja 
ogólna wód opadowych oraz średni dobowy przepływ i mineralizacja ogólna wód Starej Rzeki zestawione są 
wtab. 9.2.1.

Rozwiązanie

1. Obliczenie ładunku substancji rozpuszczonych dostarczonych w opadzie



Ryc. 9.2.2. Dostawa azotu amonowego i fosforu ortofosforanowego do zbiornika na Dunajcu 
w Czorsztynie w 2000 r. (Raczak, 2002)
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Aby obliczyć ładunek substancji rozpusz
czonych dostarczonych w opadzie, należy 
obliczyć objętość opadu l/p, mnożąc po
wierzchnię zlewni przez sumę dobową opa
du. Na przykład, objętość opadu 4 lipca 
wynosiła:

l/p = 22 400 000 • 0,0102 = 228 480 [m3]

Skoro stężenie substancji rozpuszczonych 
w wodzie opadowej 4 lipca wynosiło 
5,3 mg-dm3, to ładunek substancji dostar
czonych z opadem (Łp) w tym dniu, zgod
nie ze wzorem (9.2.2), wynosił:

Lp = 228 480 • 0,0053 = 1210,94 [kg]

W ten sam sposób wykonywane są obli
czenia ładunku dostarczonego z opadem 
w kolejnych dniach (tab. 9.2.1, kolumna 7). 
Ładunek miesięczny jest sumą ładunków do
bowych; w lipcu 1997 r. wyniósł on 
19 379,13 kg.

2. Obliczenie ładunku substancji rozpusz
czonych odprowadzonych przez rzekę

Aby obliczyć dobowy ładunek substancji 
rozpuszczonych odprowadzanych przez rze
kę, należy najpierw policzyć dobowy od
pływ rzeczny V. W tym celu, natężenie prze
pływu rzeki należy pomnożyć przez liczbę 
sekund w ciągu doby (zob. rozdz. 4.3). Na 
przykład odpływ 4 lipca wyniósł:

V= 0,057 ■ 86 400 = 4924,8 [mi3]
Średnie stężenie substancji rozpuszczonych 
w wodach Starej Rzeki wynosiło 4 lipca 
277,7 mg-dnr3. Ładunek substancji odpro
wadzonych w tym dniu Lr zgodnie z wzo
rem (9.2.3) wyniósł:

L = 4924,8 • 0,2777 = 1367,62 [kg]

W ten sam sposób wykonywane są obli
czenia ładunku odprowadzanego w kolejnych 
dniach (tab. 9.2.1, kolumna 4). Ładunek mie
sięczny jest sumą ładunków dobowych; w lip
cu 1997 r. wyniósł on 628 228,52 kg.

3. Obliczenie bilansu substancji rozpuszczo
nych

Bilans substancji rozpuszczonych w zlewni 
Starej Rzeki w lipcu 1997 r. jest różnicą mię
dzy ładunkiem substancji dostarczonych do 
zlewni wraz z opadem i ładunkiem substan
cji rozpuszczonych odprowadzonych przez 
rzekę zgodnie z wzorem (9.2.1):
S = 19 379,13 - 628 228,52 = -608 849,39 [kg]

Tab. 9.2.1. Natężenie przepływu (Q), mineralizacja ogólna wód Starej Rzeki 
(S,), dobowy ładunek odprowadzanych substancji rozpuszczonych (Lr) oraz 
dobowe sumy opadów (P), mineralizacja ogólna wód opadowych (Sp) 
i dobowy ładunek substancji rozpuszczonych w opadzie (Lp) w Łazach 
(zlewnia Starej Rzeki) w lipcu 1997 r.

Nr
Q 

[m3-s'1j
Sr

[mg-dm'3]
Lr 
[kg]

P 
[mm]

S’ 3 
[mg-dm'J] [kg]

1 2 3 4 5 6 7

1 0,222 205,8 3947,41 9,8 6,5 1426,88

2 0,270 211,0 4922,21

3 0,068 268,0 1574,55

4 0,057 277,7 1367,62 10,2 5,3 1210,94

5 0,124 274,2 2937,67 15,4 2,6 896,90

6 0,295 234,3 5971,84 30,3 3,8 2579,14

7 2,066 168,2 30024,10 7,3 5,3 866,66

8 1,788 170,5 26339,39 21,0 2,4 1128,96

9 16,706 165,9 239459,79 27,1 2,8 1699,71

10 1,355 189,3 22161,73

11 0,460 226,4 8998,04

12 0,270 252,0 5878,66 1,4 6,4 200,70

13 0,222 263,4 5052,22 12,6 2,7 762,05

14 0,295 247,4 6305,73 4,7 3,3 347,42

15 0,222 268,0 5140,45

16 0,141 272,5 3319,70

17 0,124 274,2 2937,67 3,4 12,0 913,92

18 0,141 262,8 3201,53 24,7 2,1 1161,89

19 1,788 171,1 26432,08 3,7 6,1 505,57

20 0,680 222,4 13066,44 23,2 2,8 1455,10

21 6,379 147,1 81073,52 3,3 5,2 384,38

22 1,273 191,6 21073,55 4,2 4,9 460,99

23 0,713 209,3 12893,55

24 0,431 244,0 9086,17

25 0,222 252,6 4845,07 17,6 5,5 2168,32

26 2,659 169,9 39032,42 2,3 13,5 695,52

27 0,962 205,3 17063,88

28 0,431 240,0 8937,22

29 0,270 255,4 5957,97 1,2 6,9 185,47

30 0,222 266,3 5107,85

31 0,179 266,3 4118,49 0,9 16,3 328,61

Suma: 628228,52 Suma: 19379,13
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Odpowiedź

Bilans substancji rozpuszczonych w zlew
ni Starej Rzeki w lipcu 1997 r. wyniósł 
-608 849,39 kg.

Zadanie 1

Jaką część materiału odprowa
dzanego ze zlewni stanowiły substancje 
dostarczone wraz z opadem opisane 
w powyższym przykładzie? Jak sądzisz, 
skąd pochodziła reszta odprowadzonego 
materiału?

Zadanie 2

Tab. 9.2.2, Właściwości fizykochemiczne wód źródlanych w dolinie Prądnika 
i Sąspówki w dniu 1 maja 1999 r. (SEC - przewodnictwo właściwe, 
7-temperatura wody, Q-wydajność)

Nr SEC 7 0 no; PO?'

źródła jmS-cm'1] [°C] [dm3-s'1j [mg-dm'3] [mg-dm'3]

1 0,631 8,4 1,0 79,9 0,19

2 0,686 8,0 4,4 41,3 0,22

3 0,605 8,4 3,9 37,0 0,21

4 0,538 8,1 5,6 27,0 0,15

5 0,456 8,4 9.8 15,9 0,25

6 0,483 8,5 10,3 21,2 0,10

7 0,510 7,6 0,5 28,9 0,16

8 0,463 8,9 0,5 13,8 0,11

Dokonaj analizy stężenia jonów
NO3 i PO43‘ w wodach źródeł w dolinach Prądnika i Sąspówki (ryc. 9.2.3, tab. 9.2.2). Wyjaśnij zróżnicowanie 
przestrzenne i określ - na podstawie mapy i posiadanej wiedzy - potencjalne pochodzenie tych jonów.

Ryc. 9.2.3. Stężenie jonów l\IO3_ i PO?' w wodach źródlanych w dolinie Prądnika i Sąspówki w dniu 1 maja 1999 r.
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