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Zarys treści: Autor omawia zmiany, jakim uległy stosunki wodne w wyżynnej zlewni
w�południowej części Wyżyny Krakowskiej. Przedstawia zestawienie kilku serii pomiarów
dokonanych w tej zlewni w okresie ostatnich 35 lat, mających na celu ustalenie położenia
zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, analizuje różnice pomiędzy nimi, jak
również przedstawia to zjawisko w przestrzeni i wyjaśnia jego przyczyny. Na przykładach
ukazuje ścisłe powiązania między systemem krążenia wód podziemnych a zasilanym przez
nie systemem wód powierzchniowych oraz zmiany obiegu wody w zlewni.
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1. Wstęp

Teren badań obejmuje zlewnie dwóch cieków – Racławki i jej lewego dopływu
Szklarki, dających od miejsca połączenia ciek nazywany Rudawką. Zlewnia ta
znajduje się w południowej części Wyżyny Krakowskiej, na terenie województwa
krakowskiego i zajmuje teren o powierzchni 62,7 km2. Najwyżej położonym punktem
w obrębie zlewni jest Babia Skała (488 m n.p.m.), najniżej zaś – ujście Rudawki do
Rudawy (240,4 m n.p.m.). Obszar badań już od ponad stu lat był obiektem penetracji
wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki. Powstał dokładny opis budowy
geologicznej tego terenu (Zaręczny 1894, Jarosz 1926, Siedlecki 1954, Kozłowski
1955, Zajączkowski 1961), ze szczegółową mapą geologiczną (Mapa Geologiczna
Polski... 1978), jak też charakterystyka rozwoju rzeźby, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów krasowych (Klimaszewski 1958, Gradziński 1962, Pokorny
1963, Dżułyński et al. 1966). Z badań nad klimatem znaczenie posiadają prace
M.�Hessa (1966) i A. Nowaka (1968), z zakresu gleboznawstwa prace S. Uziaka (1963)
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oraz S. Skiby i M. Trafas (1987), natomiast owocem badań S. Michalika (1974, 1979,
1980) jest szczegółowe zdjęcie fitosocjologiczne.

Obszar zlewni był też wielokrotnie przedmiotem badań hydrograficznych.
W�pracach J. Gołąba (1947) i A. Tlałki (1968) zostały skartowane występujące na
tym obszarze źródła; szereg badań terenowych zaowocował powstaniem kolejnych
opracowań dotyczących stosunków wodnych. Badano głębokość zalegania zwierciadła
wód podziemnych i liczbę występujących zbiorników wód podziemnych (Mapa
Hydrogeologiczna Polski... 1986), wydajność źródeł (Michalec 1958, Gil et al. 1963
i�1967, Tlałka 1968), obieg wody w zlewni (Gaudyn−Tlałka 1963, Gil et al. 1967,
Tlałka 1970), układ i reżim sieci rzecznej (Michalec 1958, Tlałka 1970), jak też
zależności między stosunkami wodnymi a pozostałymi elementami środowiska
przyrodniczego zlewni (Gil et al. 1963 i 1967, Tlałka 1967). Prowadzono też badania
nad przemianami w środowisku przyrodniczym zlewni, w tym badania mające na
celu ustalenie zmian funkcjonowania jej stosunków wodnych (Maciejowski 1994).
Na uwagę zasługuje tu jednak fakt, że prowadzone one były w okresie zmniejszonego
zasilania w opady (suche lata 1992 i 1993). Występowanie w ostatnim okresie bardzo
zasobnych w opady atmosferyczne lat (1996, 1997 i 1998), istnienie bogatych
materiałów źródłowych, jak również obserwacje własne prowadzone rokrocznie od
końca lat 70. zadecydowały o�pomyśle wykonania nowszych serii pomiarów
dotyczących głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł
oraz próbie ich analizy porównawczej z badaniami wcześniejszymi.

Celem pracy jest zbadanie zmian stosunków wodnych na obszarze zlewni
Racławki i Szklarki w okresie 1933−1998, określenie ich kierunku i stopnia nasilenia
oraz wyjaśnienie ich przyczyn.

2. Metoda pracy

W pracy zastosowano metody porównawcze, konfrontujące aktualny stan
stosunków wodnych ze stanem zarejestrowanym w istniejących materiałach. Składała
się ona z trzech podstawowych etapów.

Etap wstępny polegał na zebraniu literatury dotyczącej środowiska
przyrodniczego terenu badań, ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości
o�stosunkach wodnych tej zlewni. W tym etapie skompletowano również niezbędne
do przeprowadzenia porównań materiały kartograficzne i fotograficzne
przedstawiające ten element środowiska (większość z nich pochodzi z różnych lat
okresu 1958−1970) oraz przestudiowano literaturę metodyczną, przygotowującą do
prawidłowego przeprowadzenia badań terenowych.

Etap właściwy obejmował badania terenowe, na które złożyły się dwie osobne
serie pomiarów wykonanych przez autora opracowania. Pierwszą z nich
przeprowadzono we wrześniu i październiku 1992 roku oraz w tych samych miesiącach
1993 roku (Maciejowski 1994), a jej wyniki zostały opublikowane w materiałach
konferencyjnych (Maciejowski 1996). W celu ustalenia głębokości zalegania
zwierciadła wód podziemnych przeprowadzono pomiary w wybranych studniach
(otworach hydrogeologicznych). Mierzono parametry studni – głębokość, odległość
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do zwierciadła wody i wysokość jej słupa w studni, zgodnie z Instrukcją opracowania
Mapy Hydrograficznej Polski (1964). Pierwotnie zakładano zbadanie większej liczby
studni szczególnie na obszarze wierzchowiny, jednak było to niemożliwe ze względu
na zakrycie niektórych z nich płytami zabezpieczającymi (od czasu założenia sieci
wodociągowej). Równocześnie przeprowadzono pomiary wydajności źródeł zgodnie
z zasadami opracowanymi przez I. Dynowską i J. Dynowskiego (1980), a także liczne
wywiady z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Druga seria pomiarów, która
miała miejsce we wrześniu 1997 roku oraz dodatkowo w lipcu 1998 roku, została
wykonana na tej samej próbie studni i źródeł, przy wykorzystaniu tych samych metod.

Etap końcowy polegał na analizie i opracowaniu materiałów zebranych podczas
badań terenowych, zestawieniu i opracowaniu danych pochodzących z różnych źródeł
informacji zebranych w etapie wstępnym oraz porównaniu wybranych parametrów.
Do przeprowadzania porównań, dotyczących zmian stosunków wodnych na obszarze
zlewni Racławki i Szklarki, materiałami wyjściowymi były:
– Mapa WIG w skali 1 : 25 000 (1935), z której uzyskano układ sieci hydrograficznej

w 1933 roku,
– praca W. Michalec (1958), zawierająca pomiary głębokości studni, wydajności

niektórych źródeł i informacje na temat zjawisk powodziowych w zlewni,
– prace E. Gila et al. (1963, 1967), które pozwalały określać szybkość lub kierunek

działania procesów modelujących stosunki krenologiczne na badanym obszarze
i�informowały o położeniu poziomu zwierciadła wód podziemnych, jak też
zawierały dane dotyczące wydajności niektórych źródeł w zlewni,

– opracowania A. Tlałki (1968, 1970), zawierające dokładne pomiary wydajności
wszystkich istniejących w 1964 roku źródeł w zlewni oraz informacje dotyczące
głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych w 1964 roku, dzięki zawartym
w opracowaniach opisom pomiarów kilkudziesięciu studni znajdujących się na
badanym obszarze,

– Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000 (1986), z której uzyskano
informacje dotyczące głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych w latach
1981−1983, jak również wydajności największych źródeł w zlewni.

Wywiady z ludnością pozwoliły określić częstość występowania zjawisk
katastrofalnych. Przedmiotem dokonanych następnie porównań były: głębokość
zalegania zwierciadła wód podziemnych, wydajność źródeł oraz długość sieci rzecznej.

3. Obszar badań

Badany obszar w podziale Polski na jednostki tektoniczne (Pożaryski 1969)
znajduje się w zasięgu platformy waryscyjskiej, w regionie nazywanym epiwaryscyjską
strefą monoklinalną. E. Stupnicka (1989) wydziela tu nakładające się na siebie dwa
piętra strukturalne związane z okresami górotwórczymi orogenez waryscyjskiej
i�alpejskiej, silnie zaburzone zaznaczającą się na tym terenie tektoniką uskokową.
Z�orogenezą waryscyjską wiąże się piętro reprezentowane przez utwory paleozoiczne
– wapienie i dolomity dewonu środkowego i karbonu dolnego (Gradziński 1972),
budujące starą formę fałdową – Antyklinę Dębnika, natomiast strukturalne piętro
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alpejskie buduje monoklinalnie ułożona seria osadów jurajskich i kredowych
zalegająca na utworach Antykliny Dębnika, związana z młodokimeryjską, a później
laramijską fazą orogenezy alpejskiej. Południową część obszaru badań zajmuje Rów
Krzeszowicki – zapadlisko tektoniczne powstałe podczas ruchów górotwórczych
w�miocenie. Obcina ono od południa serią uskoków schodowych Antyklinę Dębnika
razem z pokrywą jurajską. Na powierzchniach uskoków obserwuje się niezgodne
kontakty serii jurajskich z dolnokarbońską facją wapienia węglowego. Szczególnie
silnie jest to widoczne w dolnym biegu Szklarki. Dno rowu wypełnione jest osadami
miocenu, przykrytego czwartorzędowymi osadami fluwioglacjalnymi i aluwialnymi.
W badaniach nad zmianami stosunków wodnych szczególnie ważny jest fakt, iż cały
wyżej przedstawiony kompleks skalny, pomimo różnej dla danych typów skał
odporności, jest silnie popękany (wiąże się to z okresami aktywności górotwórczej)
i�wpływa na dużą ich przepuszczalność. Dużą część zlewni płatowo pokrywają
płaszczem o miąższości do 8�m (Gradziński 1972) utwory lessowe z okresu
zlodowacenia północnopolskiego (Mapa�Geologiczna Polski... 1978).

Według M. Klimaszewskiego (1981) na obszarze zlewni Racławki i Szklarki
występuje typ rzeźby nazywany “krasem fluwialnym”, związany głównie z procesami
krasowienia, ale przy udziale procesów fluwialnych. Dominującą powierzchniowo
formą terenu w zlewni Racławki i Szklarki jest powierzchnia wierzchowinowa wraz
z�głęboko ją rozcinającymi dolinami. Powierzchnia wierzchowinowa to falista równina
położona średnio na wysokości 400−450 m n.p.m. Jest ona pozostałością poziomu
zrównania wieku paleogeńskiego. Ponad nią wznoszą się jedynie wapienne ostańce,
szczególnie dobrze wyeksponowane w obszarach wododzielnych między dolinami
Racławki i Szklarki (Klimaszewski 1958, Pokorny 1963). Główne doliny rozcinające
powierzchnię wierzchowinową wraz z biegiem rzeki zmieniają swój wygląd. W głębi
wyżyny są to niegłębokie, szerokie doliny mające charakter rozłogów, które idąc
w�dół stopniowo zwężają się, osiągając formy mocno wciętych jarów o skalistych
zboczach. Przebieg wszystkich dolin jest uwarunkowany tektoniką i nawiązuje do
kierunków spękań. Licznie reprezentowane są także formy krasowe, spotykane
w�zasadzie na całym obszarze, z wyjątkiem Rowu Krzeszowickiego. Należą do nich
wywierzyska i�lejki krasowe, łykawce i liczne jaskinie – w części odsłonięte,
a�częściowo reprodukowane spod lessu; w obrębie Rowu Krzeszowickiego teren jest
niemal płaski, rozczłonkowany szerokimi nieckami ablacyjnymi.

Typy pogody w zlewni Racławki i Szklarki kształtowane są poprzez masy
powietrza różnego pochodzenia. Około 60 % napływających nad ten obszar mas to
powietrze polarno−morskie. W okresie letnim przynosi ono ochłodzenie i związane
z�dużą zawartością pary wodnej zachmurzenie z przelotnymi opadami, natomiast
w�zimie ocieplenie, często nawet powodujące odwilż. Powietrze polarno−
kontynentalne, napływające ze wschodu, zalega tu 2−3 razy rzadziej i to z przewagą
w�okresie zimowym. W tym okresie przynosi ono ochłodzenie związane z napływem
zimnego powietrza wyżu azjatyckiego, w lecie przynosi ono ocieplenie. Oprócz tych
dwóch głównych mas czasami docierają tu masy powietrza zwrotnikowego
i�arktycznego. Silne rozczłonkowanie terenu, jak i jego deniwelacje mają wpływ na
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wilgotność względną powietrza i opady. Przebieg roczny wilgotności względnej jest
zmienny. W okresach zimowych notuje się silny spadek wartości wilgotności wraz ze
wzrostem wysokości, na co duży wpływ mają częste inwersje temperatury, które
występują w obniżeniach dolinnych i w Rowie Krzeszowickim. W okresach letnich
istnieje sytuacja odwrotna. Z inwersjami związane są także mgły i zamglenia, które,
jak podaje A. Nowak (1968), wypełniają rów i dolinki do wysokości 270−280 m n.p.m.
Na podstawie badań w dolinie Wisły określono w przybliżeniu w dolinie Rudawy
występowanie częstości dni z inwersją na 185 w roku, natomiast dni z mgłą na 80
w�roku (Nowak 1968, Hess 1969). Nawiązując do badań Sekcji Klimatologicznej
Koła Geografów UJ w dolinie Prądnika (Gil et al. 1963), można przypuszczać, iż
wielkość inwersji dochodzić może nawet do 8oC. Średnie wartości sum opadów za
okres dziesięciolecia 1955−1964 wynoszą na wierzchowinie 839 mm, natomiast
w�dnach dolin 625 mm. Maksimum opadowe przypada na okres letni (lipiec, sierpień),
minimum występuje zaś w okresie zimowym (styczeń, luty). Średnie roczne
temperatury powietrza wynoszą od 7,0−7,6oC na wierzchowinie do 7,8−8,2oC w dnach
dolin (Tlałka�1970).

Obszar zlewni Racławki i Szklarki należy do dorzecza rzeki Rudawy będącej
lewobrzeżnym dopływem Wisły. Stosunki krenologiczne tego obszaru są w bardzo
dużym stopniu uwarunkowane budową geologiczną i rzeźbą terenu. Silne spękanie
wapieni, będących w przeważającej części podatnymi na procesy wietrzenia
chemicznego, ułatwia dużą szybkość krążenia wód podziemnych. A. Tlałka (1970)
wyróżniła tu jeden zbiornik wód podziemnych zalegający w skałach różnego wieku,
obejmujący swym zasięgiem całą wyżynną część obszaru, a jednocześnie zasilający
kompleksy skał mezozoicznych w obniżonym tektonicznie Rowie Krzeszowickim.
Z�tym zbiornikiem związane jest jedno, główne zwierciadło wód podziemnych,
stwierdzone przez Sekcję Hydrograficzną KG UJ (Gil et al. 1963). Istnieją także dwa
nieduże zbiorniki zawieszone ponad głównym i luźno z nim związane (Gil et al. 1963,
Tlałka 1970). Jeden z nich znajduje się w rejonie wsi Dębnik, drugi zajmuje obszar
wododzielny między Racławką i Szklarką w okolicy wsi Szklary. Nieco inaczej
kształtuje się sytuacja na terenie Rowu Krzeszowickiego. Nad mezozoicznymi skałami
zasobnymi w wodę zalega warstwa nieprzepuszczalnego iłu (miocen), przykrytego
osadami fluwioglacjalnymi i aluwialnymi. W nich wytworzył się podskórny zbiornik
wód gruntowych o niewielkich zasobach wodnych. Istnieje jednak możliwość
uzyskania wód z głębszych partii skał, poprzez wywiercenie otworów artezyjskich
i�samoczynny ich wypływ na powierzchnię. Wzajemne mieszanie się i odpływ wód
podziemnych następuje wzdłuż 6 głównych stref wyróżnionych przez E. Gila et al. (1967),
które pokrywają się z głównymi kierunkami dużych dyslokacji tektonicznych oraz
spękań wyznaczonych przez S. Dżułyńskiego (1953) (ryc. 1). Z kierunkami przepływu
wód podziemnych oraz rzeźbą terenu wiąże się występowanie tu licznych źródeł
i�wywierzysk krasowych. W całej zlewni, opierając się na materiałach zebranych przez
A. Tlałkę (1968) i badaniach własnych, skartowano razem 115 źródeł, o różnych
zakresach wydajności, a także różnych temperaturach.
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Ryc. 1. Mapa hydrograficzna zlewni Racławki i Szklarki – źródło: opracowanie własne
na podstawie Gil et al. (1967), Tlałka (1968), Mapa Hydrogeologiczna... (1986).

Fig. 1. Hydrographic map of Racławka and Szklarka drainage basins – source: compilation
based on papers by Gil et al. (1967), Tlałka (1968), Hydrographic Map... (1986).
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Na omawianym terenie spotykamy trzy rodzaje cieków (Michalec 1958,
Tlałka�1968):
– cieki stałe – rozpoczynające się źródłami lub wywierzyskami krasowymi,

reprezentowane aktualnie przez trzy duże rzeki (Racławka, Szklarka,
Radwanówka) i niewielkie strumyki,

– cieki okresowe – czynne na tym obszarze przez 2−3 miesiące w roku, zwykle
w�okresie wiosennych roztopów lub długotrwałych opadów atmosferycznych,

– cieki epizodyczne – pojawiające się po intensywnych opadach atmosferycznych
lub nagłych roztopach; spotykane są na całym terenie zlewni z wyjątkiem Rowu
Krzeszowickiego.

A. Tlałka (1970), klasyfikując cieki ze względu na ich zasilanie, podzieliła je
na dwie grupy. Są to: rzeki o zasilaniu gruntowo−deszczowo−śnieżnym, w których
około 67% udziału stanowią wody gruntowe pochodzące ze zbiornika
przedczwartorzędowego, co zaznacza się szczególnie w porze letniej (woda o obniżonej
temperaturze) i zimowej (woda o temperaturze podwyższonej) oraz rzeki o zasilaniu
deszczowo−śnieżnym – z wodą niezmineralizowaną, płynącą epizodycznie,
o�temperaturze zbliżonej do temperatury wód opadowych.

A. Tlałka zaobserwowała także wahania stanu przepływów w ciągu roku.
Wyróżniła ona trzy okresy z przepływami wysokimi oraz trzy okresy z niskimi stanami
wód. Wysokie przepływy zaznaczają się w grudniu (rezultat opadów jesiennych), od
połowy marca do końca kwietnia (roztopy wiosenne) i od czerwca do sierpnia (duże
opady letnie). Niskie przepływy występują w okresie wczesnojesiennym między
wrześniem i listopadem (rezultat niewielkich opadów od sierpnia do listopada),
w�styczniu (brak zasilania opadowego, przy jednoczesnym niskim zasilaniu
gruntowym) oraz w maju.

Na terenie zlewni Racławki i Szklarki występuje mozaikowość różnych
jednostek gleb. Wynika ona ze zróżnicowanych właściwości podłoża, na którym
następuje proces tworzenia się gleby. Głównymi utworami glebotwórczymi są tutaj
pyłowe utwory lessowe, utwory piaszczyste i skały wapienne różnego wieku.
Z�kilkunastu typów gleb, wyróżnionych przez S. Skibę i M. Trafas (1987), dominujący
udział na tym obszarze mają: zajmujące największą powierzchnię gleby płowe
i�brunatne właściwe – wykształcone na pokrywach lessowych i piaskach, rędziny
inicjalne i właściwe – wytworzone na płytko zalegających utworach wapiennych,
spotykane na stromych zboczach i wokół ostańców skalnych na wierzchowinie, a�także
zajmujące dna dolin Racławki i Szklarki – mady.

Roślinność na badanym obszarze charakteryzuje się dużą różnorodnością
zbiorowisk, na co spory wpływ ma silne zróżnicowanie elementów siedliskowych
w�danym miejscu. Z 13 zbiorowisk wyróżnionych przez S. Michalika (1980)
największe powierzchnie zajmują: zbiorowiska pól uprawnych z rzędu Secali−Violetalia
arvensis, środkowopolski bór mieszany Pino−Quercetum, który zajmuje tereny na
zboczach głównych dolin z wyjątkiem najniżej położonych części, grąd Tilio−
Carpinetum – występujący na zboczach dolinek oraz buczyna karpacka Dentario
glandulosae−Fagetum – występująca na zboczach cienistych, chłodnych, o ekspozycji
północnej. Silnie nasłonecznione ostańce wapienne oraz stoki o ekspozycji
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południowej porastają ciepłe zarośla Peucedano cervariae−Coryletum, zbiorowiska muraw
naskalnych Festucetum pallentis i Koelerio−Festucetum oraz wtórne murawy
kserotermiczne z klasy Festuco−Brometea.

Tab. 1. Zestawienie pomiarów studni w różnych okresach czasu.

Tab. 1. Records of well gauging in various time intervals.

Źródło: opracowanie własne na podstawie zbranych materiałów (Tlałka 1968, Mapa
Hydrogeologiczna Polski...1986, Maciejowski 1994) i badań terenowych
Source: compiled from collected materials (Tlałka 1968, Hydrogeological Map of
Poland...1986, Maciejowski 1994) and from field study results
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4. Zmiany stosunków wodnych w zlewni Racławki i Szklarki

Zmiany, jakim uległy stosunki wodne na obszarze zlewni Racławki i Szklarki,
były rozpatrywane w kilku aspektach. Badano zarówno wody podziemne – zmiany
położenia ich zwierciadła i określano okresy czasu, w jakim one następowały, jak też
wody powierzchniowe – występowanie i wydajności źródeł oraz wiążącą się z nimi
ściśle sieć hydrograficzną, w aspekcie zmian jej długości.
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Ryc. 2. Zwierciadło wód podziemnych w roku 1964 – źródło: Maciejowski (1994).

Fig. 2. Ground water table in 1964 – source: Maciejowski (1964).
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Ryc. 3. Zwierciadło wód podziemnych w roku 1997 – źródło: opracowanie własne.

Fig. 3. Ground water table in 1997 – source: author’s study.



268 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 105

Ryc. 4. Zmiany poziomu zwierciadła wód podziemnych w latach 1964−1997 – źródło:
opracowanie własne.

Fig. 4. Changes in ground water level in 1964−1997 – source: author’s study.
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4.1. Zmiany zwierciadła wód podziemnych

W celu ustalenia wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych n.p.m. na
terenie zlewni Racławki i Szklarki wielokrotnie mierzono poziom wody w nielicznych
(szczególnie na wierzchowinie) studniach (otworach hydrogeologicznych). Autor
niniejszego opracowania w latach 1992−1993 przeprowadził pomiary w 24 studniach
(Maciejowski 1994), natomiast w 1997 roku zmierzył 20 studni. Założeniem pracy
było zbadanie tych samych studni, które badała w 1964 roku A. Tlałka (1968), niestety
ze względu na różnego rodzaju przeszkody (m.in. niedostępność studni, brak
możliwości dokładnego zlokalizowania niektórych z nich) tylko połowa posiada pełne
serie pomiarów. Zestawienie parametrów badanych studni zawiera tab. 1. Dla dwóch
przypadków (studnie nr 11 i 13) istnieją też dane z lat 1978−1979, uzyskane
z�materiałów do Mapy Hydrogeologicznej Polski (1986). Na podstawie danych zawartych
w tabeli 1 sporządzone zostały ryciny 2 i 3, obrazujące położenie zwierciadła wód
podziemnych w poszczególnych okresach czasu. Przy wykreślaniu izolinii pominięto
jednak studnie nr 15 i 16, gdyż znajdują się one w miejscu występowania lokalnych
zbiorników wód podziemnych zawieszonych nad głównym (ryc. 1). Porównanie
wyników pomiarów zawartych w tabeli 1 wskazuje, że w ciągu ostatniego 40−lecia
wystąpiły wahania zwierciadła wód podziemnych w zlewni Racławki i Szklarki,
a�w�niektórych jej częściach uległo ono znacznemu obniżeniu (ryc. 4). Zaznaczają
się wyraźnie trzy takie obszary. Są to:
I – rejon Przegini i Czubrowic – z 7 badanych studni na tym obszarze w czterech

(nr�1, 2, 3 i 5) wody nie ma już w ogóle, natomiast w pozostałych różnice między
stanem w 1964 a 1997 roku sięgają kilku metrów,

II – rejon Jerzmanowic – z 4 badanych studni co najmniej w 2 (nr 10 i 11) stwierdzono
duże obniżenie się zwierciadła wód podziemnych, natomiast w jednej (nr 9) silne
jego wahnięcie,

III – rejon wsi Dubie.
Należy podkreślić, że stwierdzone obniżenie nie jest związane z występującymi

na obszarach krasowych dużymi, sezonowymi wahaniami poziomu zwierciadła
(Sokołow, z Pazdry 1977). Zarówno pomiary A. Tlałki, jak i autora przeprowadzone
zostały w takim samym okresie (sierpień, wrzesień, październik) – okresie niskich
stanów wody. W każdym z wymienionych obszarów geneza zmian poziomu
zwierciadła wody była inna, we wszystkich przypadkach pierwotnym czynnikiem
sprawczym była jednak działalność człowieka.

W rejonie I przyczyną tak znacznego obniżenia się zwierciadła wody jest
działalność górnicza w leżących w bezpośredniej bliskości kopalniach rud cynku
i�ołowiu. Wchodzą one w skład olkuskiego okręgu górniczego, obejmującego trzy
kopalnie. Najbliżej, bo zaledwie 12 km od granicy zlewni, znajduje się kopalnia
„Olkusz”. Zastosowanie w niej metody eksploatacji wgłębnej (szybowej) i związanego
z nią drenażu doprowadziło do odwodnienia znacznych terenów wokół kopalni.
Powstały lej depresyjny sukcesywnie się powiększał w kierunku wschodnim
i�południowym i w 1984 roku znajdował się w odległości 4 km od granic zlewni
(Mapa Hydrogeologiczna Polski... 1986). Już wtedy poziom zwierciadła wód
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podziemnych znacznie się obniżył w północno−zachodniej części zlewni. Potwierdzają
to informacje dotyczące otworów nr 1 i 2. Spadek zwierciadła wody o –5 m w stosunku
do wcześniejszego stanu spowodował zupełne wyschnięcie studni nr 1 w 1983 roku,
studnia nr 2 wyschła w 2−3 lata później, tylko dlatego że była głębsza (na podstawie
wywiadu z mieszkańcami). Obecnie lej depresyjny objął już swym zasięgiem granice
zlewni (ryc. 3). Trudno dokładnie orzec, o ile maksymalnie mogło obniżyć się
zwierciadło wód podziemnych, gdyż brak tu studni tak głębokich, by znajdowała się
w nich woda. Przypuszczać jednak należy, że różnica stanów wynosi co najmniej
35−40 m (ryc. 5).

W rejonie II tak znaczny spadek wysokości zwierciadła (−12 m) trudny jest do
wyjaśnienia. Wpływ na to może mieć jakiś czynnik usytuowany w sąsiedniej zlewni

Ryc. 5. Zmiana poziomu zwierciadła wód podziemnych w rejonie I, w latach 1964−1997 –
źródło: opracowanie własne na podstawie Maciejowski (1994) i badań własnych.

Fig. 5. Changes in ground water level in region�I in 1964−1997 – source: author’s
compilation based on the paper by Maciejowski (1994) and author’s research.
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Będkówki. Bardziej prawdopodobna jest jednak przyczyna, na którą
w�przeprowadzonych wywiadach zwracają uwagę mieszkańcy Jerzmanowic.
W�1984�roku we wsi zakładano sieć wodociągową, która zasilana miała być ze studni
nr 11. Aby zwiększyć jej wydajność, pogłębiono ją. Następstwem tego było obniżenie
się w ciągu kilkunastu dni poziomu wody w studni nr 10 o około 10 m (wg relacji
właścicielki). Równocześnie znacznie zmniejszyła się wydajność położonego nieco
niżej źródła (nr 27). Wnioskować zatem można, że na skutek wiercenia przerwana
została lokalna struktura nieprzepuszczalna, która podtrzymywała na tym obszarze
zwierciadło wody. Po roku 1984 obniżanie poziomu wód podziemnych w studni nr�11
zaznacza się dalej (spadek o −5,3 m), co wykazała analiza porównawcza pomiarów

Ryc. 6. Przebieg sum rocznych opadów atmosferycznych (a), ich średnia konsekutywna
5−letnia (b) i średnia wieloletnia (c) na stacji w Krakowie w latach 1926−1997 – źródło:
Stacja Meteorologiczna Zakładu Klimatologii IG UJ w Krakowie.

Fig. 6. Annual precipitation totals (a), 5−year consecutive mean of precipitation (b) and
multi−year precipitation mean in Cracow in 1926−1997 – source: Meteorological Station of
the Department of Climatology, Institute of Geography, Jagiellonian University.
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Ryc. 7. Zmiany wydajności źródeł i długości rzek w latach 1933−1997– źródło: opracowanie
własne.

Fig. 7. Changes in spring discharges and lengths of streams in 1933−1997 – source: author’s
study.
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(Mapa Hydrogeologiczna Polski... 1986 i badania własne). Obniżenie to prawdopodobnie
jest efektem pobierania wody dla ludności przez wspomniany wodociąg.

Górnictwo jest także czynnikiem, który wpłynął na zmianę poziomu wody
w�rejonie III. W tym przypadku jednak obniżenie zwierciadła wód podziemnych nie
ma charakteru leja depresyjnego i związane jest z pracami prowadzonymi zboczową
metodą odkrywkową w kamieniołomach. Surowiec skalny (wapienie z Dębnika,
dolomity z Dubia) pozyskiwany jest poprzez wysadzanie kolejnych partii odkrywki.
Strzały powodują silne wstrząsy górotworu i jego dalsze uszczelnienie. To z kolei
ułatwia ucieczkę wód w głąb. Tworzą się przy tym lokalne samowypływy usytuowane
już w samym dnie doliny Racławki (na podstawie wywiadu). Maksymalne obniżenie
zwierciadła wody może sięgać w tym rejonie nawet –15�m.

Oprócz wyżej wymienionych zmian o charakterze lokalnym, na całym terenie
zlewni Racławki i Szklarki dało się też zauważyć w okresie 1987−1997 obniżenie,
a�następnie wzrost poziomu zwierciadła wód podziemnych o około 0,5−1,5 m. Wydaje
się, że te wahania nie mają związku z działalnością człowieka i uwarunkowane są
naturalnymi zmianami poziomu wody. Powodem tych zmian była zmienna wielkość
opadów atmosferycznych (ryc. 6) zasilających zbiornik wód podziemnych. Wyraźnie
zaznacza się korelacja między okresem mniejszych opadów (1986−1993) a spadkiem
poziomu zwierciadła wody (także na podstawie wywiadu) oraz okresem zwiększonych
opadów (1994−1998) a jednocześnie zaznaczającym się procesem podnoszenia
zwierciadła wody.

Z przeprowadzonych wyżej rozważań wysnuć można wnioski, że niewielkie
zmiany stanu zwierciadła wód podziemnych na terenie całej badanej zlewni mają
charakter naturalny, natomiast lokalne, duże zmiany uwarunkowane są czynnikami
antropogenicznymi.

4.2. Zmiany wydajności źródeł

W naturalnym, niezaburzonym środowisku przyrodniczym wody podziemne
pozostają w ścisłym związku z wodami powierzchniowymi. Rzeki stanowią system
drenujący zbiorniki wód podziemnych poprzez systemy źródeł. W celu ustalenia
wpływu zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych na funkcjonowanie systemu
wód powierzchniowych w zlewni Racławki i Szklarki, autor opracowania
przeprowadził w 1993 roku pomiary wydajności 40 źródeł (Maciejowski 1994),
powtarzając je w�1997�roku. Wszystkie objęte pomiarami źródła zostały wybrane
spośród tych, które badała w 1965 roku A. Tlałka (1968) Zestawienie wyników
pomiarów źródeł zawiera tabela 2. Jej syntezą jest rycina 7, ukazująca rozmieszczenie
badanych źródeł i ujęte w�klasy procentowe zmiany wydajności.

E. Gil et al. (1967) oraz A. Tlałka (1968) wprowadzili w swoich pracach podział
źródeł na 3 grupy wydajności: I – wydajność powyżej 10 l/s, II – wydajność od 1 do
10�l/s i III – wydajność poniżej 1 l/s. Identyczną klasyfikacją posłużono się również
zestawiając wyniki badań przeprowadzonych przez autora w latach 1993 i 1997. Analiza
porównawcza wydajności źródeł pomiędzy latami 1965, 1993 i 1997 wykazuje znaczne
ich zmiany (tab. 3).
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Tab. 2. Zestawienie pomiarów wydajności źródeł w różnych okresach czasu.

Tab. 2. Spring discharge records in various time intervals.
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1) wydajność przedstawiona w klasach wydajności,
2) zespół źródeł,
3) obliczenia własne (wielkość poboru wody + wypływająca strumieniem nadwyżka), gdyż
źródło jest ujęte,
4) trudno jest zmierzyć, ponieważ źródło pulsuje w dnie rzeki (na podstawie wywiadu z
użytkownikiem w roku 1992 na pewno słabiej niż poprzednio),
5) źródło funkcjonuje okresowo,
6) źródło funkcjonuje, ale nie zmierzono wydajności, gdyż nie pozwoliła na to właścicielka
posesji, na której znajduje się źródło;
* brak danych

1)discharge presented in classes,
2)complex of springs,
3)author’s calculations (water intake + surplus outflowing in stream) as the spring is seizure,
4)difficult to gauge as the spring pulsates in the riverbed (based on the interview with the
user in 1992 − pulsing weaker than previously),
5)spring functions periodically, 6)functioning spring yet discharge has not been gauged − the
owner of the lot where the spring is located has not agreed for gauging;
*no records

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów (Gil et al. 1963, Tlałka
1968, Maciejowski 1994) i badań terenowych.

Source: compiled from collected materials (Gil et al. 1963, Tlałka 1968, Maciejowski 1994)
and from field study results.

1) Grupa wprowadzona przez autora na potrzeby niniejszego opracowania (obejmuje źródła,
które wyschły).
1) Class introduced by the author for the current paper (comprises springs that dried)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tlałka (1968), Maciejowski (1994) i badań
własnych.
Source: compiled from collected materials by Tlałka 1968 and Maciejowski 1994 and
author’s study.

.
Tab. 3. Liczebność źródeł według wydajności źródeł w latach 1964, 1993 i 1997.

Tab. 3. Springs according to their discharge in 1964, 1993 and 1997.



276 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 105

4.2.1. Zmiany wydajności źródeł w okresie 1965−1993

W okresie 1965−1993 ponad 75 % ogólnej liczby zbadanych źródeł w zlewni
Racławki i Szklarki straciło znaczną część swoich wód lub zupełnie wyschło (tab 4.).
W większości były to źródła małe, o pierwotnych wydajnościach do 1 l/s, ale należały
tu też i takie, których wydajność w latach 60. była bardzo wysoka (źródła nr 1, 2 i 11).
Pozostałą część stanowiły źródła, których spadki wydajności są procentowo znacznie
mniejsze. W tej grupie znajdują się jednak największe źródła, mające charakter
wywierzysk krasowych (nr 3 i 29), gdzie zmniejszenie się wydajności mierzone w l/s jest
bardzo duże, a czego zupełnie nie odzwierciedla wyliczony procentowo spadek.
Szczególnymi tego przykładami są źródła nr 12, 29 i 31. Wyjątkiem jest źródło nr 30,
którego wydajność w tym okresie nie zmieniła się w stosunku do pierwotnej.

Tabela 3 uwidacznia bardzo wysoki wzrost liczebności źródeł w grupie IV, przy
jednoczesnym spadku ich liczby we wszystkich pozostałych grupach. Szczególnie
mocno zaznacza się to w odniesieniu do grupy I, której liczebność zmniejszyła się
o�75% i grupy III, w której liczba źródeł zmalała o ponad 65%. Ponad 60% ogółu
zbadanych źródeł stanowią te, które całkowicie wyschły, natomiast dalsze 25% to
źródła o bardzo małej wydajności. Na skutek zmniejszenia się wydajności źródeł

1) Wartość procentowa oznacza spadek wydajności źródła o ten procent w stosunku do
pierwotnej wydajności źródła.
1) Per cent denotes the decrease in spring discharge when compared with the primary spring
discharge.

Źródło: Maciejowski (1994).
Source: Maciejowski (1994).

Tab. 4. Zmiany wydajności źródeł w okresie 1964−1993.

Tab. 4. Changes in spring discharges in 1964−1993.



277ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH W OKRESIE 1933−1998 W ZLEWNI RACŁAWKI ...

automatycznie nastąpił proces przemieszczenia się większości z nich do innych grup.
Proces ten ilustruje tabela 5.

Z czterech źródeł grupy I, w 1965 roku aż trzy (nr 3, 12 i 13) zostały zdegradowane
do grupy II. Spośród siedmiu źródeł grupy II również trzy (nr 2, 23 i 24) spadły do
grupy III, natomiast dwa (nr 1 i 25) całkowicie wyschły, przechodząc do grupy IV.
Grupa ta jednocześnie powiększyła się o 22 źródła, które początkowo znajdowały się
w grupie III.

4.2.2. Zmiany wydajności źródeł w okresie 1993−1997

W okresie 1993−1997 zaznaczył się proces powrotu do stanu poprzedniego.
Spośród 24 źródeł, które wyschły w okresie 1965−1993, połowa na nowo zaczęła
funkcjonować. Były to przede wszystkim źródła o niewielkiej wydajności,
o�pierwotnych wydajnościach poniżej 1 l/s, (m.in. nr 4, 9, 10, 17 i 19), ale też znalazły
się w tej grupie źródła o znacznie większej wydajności (nr 1).

Z pozostałej grupy źródeł duża ich część zwiększyła w tym okresie swoją
wydajność. Zaliczają się tu zarówno największe źródła, mające charakter wywierzysk
krasowych (nr 3 i 29), których wydajność wzrosła średnio o 10−20%, jak również
źródła o średniej wielkości wypływu (między 1 a 10 l/s), z których najwyższy wzrost
wydajności (w granicach 50−60%) zanotowano u źródeł nr 12 i 31.

•ród³o: Maciejowski (1994).
Source: Maciejowski (1994).

Tab. 5. Zmiana liczebności grup źródeł według wydajności w latach 1964−1993.

Tab. 5. Changes in spring numbers in groups according to their discharges in 1964−1993.
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Do wyjątkowych przypadków należą źródła nr 30, 37 i 38, których wydajność
w�tym czasie nie zmieniła się w stosunku do pierwotnej.

Analiza tabeli 6 wskazuje na wzrost liczebności źródeł w grupach I, II i III,
a�przy tym jednoczesny spadek w grupie IV. Najwyższy procentowo wzrost (o 100%)
liczebności źródeł zaznacza się w grupach I i III, przy czym w grupie I do źródła nr
29 dołączyło źródło nr 3, natomiast w grupie III ich liczba wzrosła z 10 do 20.

4.2.3. Przyczyny zmian wydajności źródeł w zlewni

Wyraźne zmiany wydajności prawie wszystkich źródeł na badanym obszarze,
jakie nastąpiły w ostatnim 40−leciu, nasuwają pytanie o ich przyczynę. Odpowiedź
na to nie jest prosta, gdyż zmiany te są rezultatem równoczesnego występowania
kilku czynników, które pokrótce zostaną scharakteryzowane.

Najważniejszym z nich jest z pewnością opisane w poprzednim podrozdziale
(4.1) obniżenie się poziomu zwierciadła wód podziemnych. Jego przyczyna tkwi
prawdopodobnie w zmniejszeniu się ilości wód płynących w podziemnym systemie
strumieni opisanych przez E. Gila et al. (1967). Wszystkie one pobierają wody
z�obszaru dorzecza Białej Przemszy, który obecnie znajduje się w zasięgu leja

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s study.

Tab. 6. Zmiana liczebności grup źródeł według wydajności w latach 1993−1997.

Tab. 6. Changes in spring numbers in groups according to their discharges in 1963−1997.
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depresyjnego kopalni okręgu olkuskiego. Spadek ilości wód prowadzonych przez te
strumienie automatycznie wpływa na spadek wydajności źródeł położonych na
drogach ich przebiegu. Porównanie tych dróg na terenie zlewni i zmian wydajności
źródeł położonych wzdłuż nich mogłoby potwierdzać sformułowane powyżej
przypuszczenie. Szczególnie uwidacznia to przykład strumieni D i F oraz znajdujących
się na ich drodze dużych źródeł nr 11, 12 i 31 (ryc. 7).

W poprzednim rozdziale wspomniano także o czynniku, który spowodował
zniknięcie kilku źródeł w pobliżu wsi Dubie. Jest nim działalność kamieniołomu
w�tej miejscowości. Związane z nią wstrząsy górotworu wpłynęły na lokalne obniżenie
się zwierciadła wody podziemnej i całkowity zanik źródeł nr 25 i 26 (na początku lat
70.) oraz znaczny spadek wydajności źródła nr 24 (obserwowany od początku lat 80.).

Na skutki działalności człowieka prowadzące do zmian w naturalnym obiegu
wody w zlewni nakładają się wyraźnie przyczyny naturalne związane z występującymi
w ostatnim dwudziestoleciu wahaniami opadów (ryc. 6). W okresach 1978−1984
i�1987−1993 zaznaczyły się znaczne niedobory opadów atmosferycznych. W stosunku
do średniej wieloletniej wartości opadów były niższe nawet o 200 mm, a do szczególnie
suchych należały lata 1982, 1983 oraz 1992 i 1993. Okresy niedoboru opadów
doprowadziły do obniżenia się na całym obszarze zlewni poziomu wód podziemnych
średnio o ok. 0,5−1 m. Stąd też zanik wielu źródeł, szczególnie tych o normalnie
niewielkich wydajnościach (poniżej 1 l/s), oraz zmniejszenie wydajności innych.

Systematyczne zwiększanie się opadów, jakie nastąpiło od 1994 roku,
a�szczególnie intensywne opady, jakie miały miejsce w latach 1996 i 1997 (wartości
opadów w stosunku do średniej wieloletniej były wyższe o 100−150 mm) doprowadziły
do powolnego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych. Efektem tego jest
powrót do stanu poprzedniego. Zaczęły od nowa działać wyschnięte już źródła (12�z�24
zbadanych), a zwiększyły swoją wydajność te, które ją utraciły z tej właśnie przyczyny.
Jako charakterystyczne przykłady podać można źródła nr 1, 2, 9, 12, 22 i�29.

Bardzo podobnie przedstawia się sytuacja ze źródłem nr 27. Źródło dające
pierwotnie początek rzece Szklarka, na skutek powstania lokalnego leja depresyjnego
i zmniejszonego zasilania z opadów, a co za tym idzie, obniżenia się zwierciadła wód
podziemnych, w 1984 roku w ogóle przestało funkcjonować. Od 1996 roku zaczęło
ono działać z powrotem, przy czym tylko okresowo – w miesiącach wiosenno−letnich.
W tym czasie, dzięki zwiększonemu zasilaniu w wodę (jest to okres o większych
sumach opadowych niż w pozostałych okresach roku), tworzy ono okresowy ciek
docierający do aktualnie właściwego początku Szklarki. W okresie letnim tworzy
tylko niewielkie mokradło w pobliżu samego źródła.

4.3. Zmiany długości sieci rzecznej

Z istnienia ścisłego powiązania w środowisku źródeł oraz cieków rzecznych
można wnioskować, że tam, gdzie nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu samych źródeł,
musiały nastąpić zmiany w odpływie powierzchniowym. Na terenie zlewni Racławki
i Szklarki nastąpiły istotne zmiany zarówno w długości, jak i wielkości przepływu
cieków (ryc.�7).
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4.3.1. Charakterystyka zmian długości sieci rzecznej w zlewni

RACŁAWKA (Czubrówka)
Długość tej rzeki ulega zmianie co najmniej od 1933 roku. Według Mapy WIG

(1935) źródło dające początek potokowi Czubrówka znajdowało się na wysokości
400�m�n.p.m. w odległości około 0,9 km od obecnego źródła początkowego. Na
początku lat 50. stało się ono jednak źródłem okresowym, podobnie jak odwadniająca
go rzeczka (Michalec 1958, wywiad), natomiast później wyschło całkowicie i nie
odrodziło się do dziś. W tym czasie Czubrówka rozpoczynała się dużym źródłem
(nr�1) o wydajności ok. 6 l/s, znajdującym się na wysokości 390 m n.p.m.
(Michalec�1958, Tlałka 1968). Na początku lat 80. jego wydajność zaczęła się jednak
szybko zmniejszać. Wpływ na to miało obniżanie się zwierciadła poziomu wód
podziemnych zasilających źródło, spowodowane drenażem wód podziemnych przez
kopalnie okręgu olkuskiego i jednoczesnym zbliżaniem się leja depresyjnego, jak
też niedoborem opadów pogłębiającym niedobór zasilania zbiornika wód
podziemnych. Ostatecznie źródło to wyschło między połową a końcem lat 80. (na
podstawie wywiadu z�mieszkańcami Czubrowic). Od tego czasu początkiem
Czubrówki stało się położone na wysokości 389 m n.p.m, w odległości około 130 m
w�dół doliny, źródło nr 2. Źródło to nie było jednak wydajne (ok. 0,1 l/s) i z wyżej
wymienionych powodów również zamierało, dlatego też właściwym, znacznie
zasobniejszym w wodę punktem, od którego zaczynała się rzeka, był zespół źródeł
(nr 3) o charakterze wywierzyska krasowego, leżący również na wysokości 389 m
n.p.m. w odległości 120−130 m od źródła nr 2. Od tego miejsca Racławka płynęła już
nieprzerwanie, aż do miejsca połączenia ze Szklarką. W�1997�roku, w związku
z�podniesieniem się zwierciadła wód podziemnych spowodowanym wzmożonymi
opadami i częściowym uzupełnieniem zasobów wód podziemnych, wszystkie źródła
zaczęły powracać do stanu pierwotnego i aktualnie źródłem rozpoczynającym Czubrówkę
jest źródło nr 1.

Z pracy W. Michalec (1958) wynika, że Racławka (nazwa Czubrówki od
środkowego biegu) przyjmowała po drodze niewielkie dopływy. Były to: potok
Paczółtowicki o długości 0,2 km oraz potok Zbrza o długości 0,8 km. W połowie lat
80. zanikły one, co było związane ze zmniejszeniem wydajności, a później
wyschnięciem zasilających je źródeł. Aktualnie płynie tylko potok Paczółtowicki
(od 1997 roku z powrotem funkcjonują źródła 9 i 10). Potok Zbrza, którego początek
tworzy zamierające źródło 24, od 1985 roku nie dopływa już do Racławki (zanika
w�niewielkim mokradle ok. 80 m od źródła).

Do innych istniejących obecnie dopływów Racławki należą: niewielki potok
(ok.�100 m) odwadniający kilka źródeł w Czubrowicach, Szklarka, Radwanówka oraz
potok Siedlecki, odwadniający dwa źródła leżące we wsi Siedlec.

SZKLARKA (Niekluza)
Jest to drugi pod względem wielkości ciek na obszarze zlewni. Obecny jego

początek tworzy źródło nr 28 dające niewielki odpływ. Dopiero leżący dalej
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w�odległości 30 m zespół źródeł zwanych „Pióro” (nr 29) i „Piórko” zaczyna właściwy
ciek. Wszystkie wymienione źródła znajdują się na wysokości 374 m n.p.m. To miejsce
jako obszar źródłowy dla całej rzeki funkcjonuje jednak dopiero od lat piętnastu.
Wcześniej Szklarka brała początek z niewielkiego źródła (nr 27), znajdującego się na
wysokości 405 m n.p.m., leżącego w odległości 1,0 km od dzisiejszego. Źródło to na
okres kilkunastu lat zupełnie wyschło, a dopiero w 1996 roku z powrotem zaczęło
funkcjonować, jednak jako źródło okresowe. W swoim dalszym biegu Szklarka
przyjmuje kilka krótkich dopływów niosących wody z pobliskich źródeł (m.in. od
źródeł 31, 35 i 36).

RADWANÓWKA
Kilkanaście lat temu ten niewielki ciek rozpoczynał się równie niewielkim

źródłem (nr 40), leżącym w dnie niewielkiej doliny płaskodennej, na wysokości
325�m�n.p.m. Działalność źródła zakończyła się mniej więcej w połowie lat 80.
(na�podstawie wywiadu) wskutek obniżenia się poziomu wód podziemnych
związanego z�niedoborem opadów. Od 1996 roku, po okresie zwiększonego zasilania
w opady, funkcjonuje ono okresowo. Aktualne miejsce i wysokość n.p.m. wypływu
Radwanówki jest trudne do ustalenia z dwóch względów. Po pierwsze, woda co jakiś
czas ginie wśród wschodnich skał kredowych, a po drugie całe dno doliny zasypane
jest dużą ilością śmieci, które utrudniają poszukiwanie źródeł.

4.4. Porównanie układu sieci rzecznej

Przeprowadzone obserwacje i pomiary cieków odwadniających zlewnię,
wykonane podczas badań terenowych w latach 1992−1993 i 1997, wykazują nieznaczne
zmiany w układzie sieci rzecznej w porównaniu do lat wcześniejszych. Proces ten
ilustruje tabela 7.

W 1993 roku w porównaniu do 1958 roku nastąpiło skrócenie sieci
hydrograficznej o ok. 3 km, przy czym całkowity zanik trzech cieków (potoki
Paczółtowicki, Zbrza i�S3) o łącznej długości 1,3 km i skrócenie Szklarki o 1 km
(ryc.�7). Główną przyczyną tego procesu było obniżenie się poziomu zwierciadła wód
podziemnych, prowadzące do osłabienia zasilania lub zupełnego wyschnięcia źródeł
rozpoczynających cieki i�tym samym do ich zaniku.

Analizując różnice między rokiem 1993 a 1997 trzeba zauważyć niewielki wzrost
długości sieci rzecznej spowodowany wznowieniem funkcjonowania po 1996 roku
kilku źródeł rozpoczynających cieki (np. 1, 9 i 35).

Z kolei dokonując porównania długości sieci rzecznej w zlewni Racławki
i�Szklarki w okresie 1933−1997 trzeba przyznać, że generalnie nastąpiło jej skrócenie
o 3,1 km, czyli o 9,7% w stosunku do jej długości pierwotnej.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących zmian stosunków wodnych
w zlewni Racławki i Szklarki nasuwają się następujące wnioski:
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–  na skutek gospodarczej działalności człowieka w trzech rejonach na obszarze
zlewni nastąpiło znaczne obniżenie się zwierciadła wód podziemnych, przy czym
w dwóch przypadkach ma ono charakter lokalny, natomiast w trzecim regionalny,

– obniżenie się zwierciadła wód podziemnych wpłynęło na zmianę naturalnego
kierunku spływu wody (z NW−SE na SE−NW),

– spadek zwierciadła wód podziemnych wraz ze zmianą kierunku ich przepływu
wpłynął destabilizująco na reżim odpływu wód powierzchniowych,

– utworzony lej depresyjny sięgający pn.−zach. granic badanego obszaru osłabił
znacznie zasilanie podziemnego systemu przepływu wód podziemnych, co
pociągnęło za sobą zanik części źródeł zasilających cieki stałe oraz spowodowało
spadek wydajności pozostałej,

Tab. 7. Porównanie długości cieków w zlewni Racławki i Szklarki w okresie 1933−1997.

Tab. 7. Comparison of stream lengths in the Racławka and Szklarka drainage basins
in 1933−1997.

1) oznaczenia dla cieków bez nazw własnych,
2) zakładając, że inne cieki miały taką samą długość jak w pracy Michalec;
* brak danych.

1) identifiers for streams without their proper names,
2) assuming that the lengths of other streams were the same as in Michalec’s paper;
* no records.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy WIG (1935), Michalec (1958),
Maciejowskiego (1994) i badań własnych.

Source: compilation based on WIG Map (1935), Michalec (1958), Maciejowski (1994)
and author’s research.
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– znaczne zmiany stosunków wodnych są także rezultatem naturalnego obniżenia
się poziomu zwierciadła wód podziemnych, w związku z wystąpieniem w okresie
1978−1993 znacznego niedoboru opadów,

– osłabienie zasilania podziemnego systemu przepływu wód podziemnych przez
czynniki naturalne i antropogeniczne pociągnęło za sobą zanik części źródeł
zasilających cieki stałe oraz spowodowało spadek wydajności pozostałej,

– zanik dużej części źródeł zasilających cieki stałe wpłynął z kolei na zmiany
w�długości sieci hydrograficznej (wyschnięcie źródeł rozpoczynających bieg rzeki)
i ogólne zmniejszenie się ich przepływu,

– zmniejszenie przepływu, przy jednoczesnym zwiększeniu się chłonności na wodę
opadową w zbiorniku podziemnym, spowodowało zanik gwałtownych wezbrań
o�charakterze powodzi,

– między 1979 a 1997 rokiem nie odnotowano wezbrania mającego charakter
powodzi, a dopiero obfite opady w latach 1997 i 1998 doprowadziły do wystąpienia
tego typu zjawiska powodując w skutkach nawet ofiary śmiertelne (Czubrowice).

Wydaje się, że dzięki serii badań przeprowadzonej w krótkim odstępie czasu
udało się na tym obszarze uchwycić zmiany stosunków wodnych – zmiany w zasobach
zbiornika wód podziemnych i wysokość położenia jego zwierciadła, jego wpływ na
zasilanie przez źródła systemu wód powierzchniowych – na granicy okresów suchego
(przed 1996) i wilgotnego (po 1996).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można także stwierdzić, że zlewnia
Racławki i Szklarki jest reprezentatywna dla terenów zbudowanych z silnie
spękanych, krasowiejących skał (wapienie, dolomity), w których istnieje tylko jeden
duży zbiornik wód podziemnych zasilający liczne źródła i cieki na całym obszarze
zlewni. Dzięki temu można spróbować przeprowadzić podobne badania porównawcze
na zlewniach innych rzek dorzecza Rudawy spływających z Wyżyny Krakowskiej.
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Changes in water conditions in the Racławka and Szklarka
drainage basins in 1933−1998

Summary

The paper discusses changes in water conditions that took place in the Racławka
and Szklarka drainage basins (62,7 km2) in 1933−1998. These drainage basins are
representative of the areas built of rocks which are strongly fractured and subjected
to karstification.

The study area comprises drainage basins of two upland streams. Valleys of
these streams dissect a flat summit area, and the streams flow then at the bottom of
the Krzeszowice Trough. Karstifying limestones and dolomites of the Devonian,
Carboniferous and Jurassic control krenologic conditions, facilitating circulation of
ground water. On the summit area there is one groundwater reservoir occurring in
rocks of various age; it has one water table. This reservoir supplies water to numerous
springs and streams in the drainage basin. Outflow of ground water occurs along
6�zones coinciding with directions of large tectonic dislocations.

A primary goal of the work is to examine the depth of ground water table,
determine discharge of springs, and verify stream lengths. Then, the obtained results
are compared with the records registered in documentary materials originating mainly
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from the 1960s, from papers by Gil et al. (1963, 1967) and Tlałka (1968, 1970).
Moreover, determination of a direction of changes in water conditions, their intensity
as well as explanation of their reasons have been attempted.

In order to determine the depth of ground water table a.s.l., water level in
wells (hydrogeologic boreholes), which are sparse especially on the summit area, has
been measured twice. What is more, to find the influence of the changing level of
ground water table on functioning of a surface water system, discharges of 40 springs
have been gauged twice.

The performed study allow to state that the ground water table has been lowered
in three regions of the drainage basins due to industrial activity of man (mining,
exploitation of rock resources, exploitation of ground water) and due to a natural
factor which was a water deficit occurring in 1978−1993. This lowering of the ground
water table altered the natural direction of water outflow and caused destabilisation
of surface runoff regime. Moreover, the discussed water table lowering resulted in
weakening of ground water fluxes that, in turn, led to disappearance of several springs
recharging permanent streams. Drying of streams in river head areas as well as other
springs discharging to the rivers brought about shortening of hydrographic network
by 3,1 km, i.e. 9,7% when compared with its initial length, and a decrease in stream
runoff as well as lack of rapid floods in 1979−1997. Just heavy precipitation in 1997
and 1998 caused floods again.
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