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Wykaz oznaczeń

A -  powierzchnia przepływu [L2]
F  — w ysokość słupa infiltrującej wody w  czasie t; F  = /■  t [L]
/  — natężenie infiltracji [L/T]
Hg — roczny odpływ podziemny [L] 
h — napór hydrostatyczny [L]
/  — spadek hydrauliczny [L/L]
k — współczynnik filtracji [L/T]
k% — współczynnik filtracji w  funkcji w ilgotności [L/T]
L — udział opadów śnieżnych w  ogólnej sumie opadów [%] 
n — porowatość [%]
P  — roczny opad [L]
Q — objętość przepływu [L3/T]
Qc — średni odpływ całkowity [L3/T]
Qg — średni odpływ podziemny [L3/T]
Qz — objętość przepływu w kierunku z [L3/T] 
qz -  wydatek strumienia [L3/T]
T  — średnia roczna temperatura powietrza [°C] 
t — czas [T]
tp — punkt nasycenia (moment nasycenia powierzchniowej warstwy utworów przypowierzchnio

wych) [T]
tw — czas trwania opadu [T]
V — objętość wody zasilającej wody podziemne [L3]
Vo — objętość wody nagromadzona w zbiorniku wód podziemnych na początku obserwacji [L3] 
Vg — objętość wody, jaka odpłynęła w formie odpływu podziemnego z obszam zlewni w  czasie t [L3] 
Vr — objętość wody nagromadzona w zbiorniku wód podziemnych po czasie t przy braku zasilania [L3] 
Vt — objętość wody nagromadzona w  zbiorniku wód podziemnych po czasie t 
v — prędkość przepływu [L/T] 
w — natężenie opadu [L/T] 
z — droga filtracji [L]
z f  — głębokość frontu zwilżania w czasie t [L] 
a  — w spółczynnik zasilania podziemnego 
P — w spółczynnik odpływu podziemnego 
9 — w ilgotność objętościowa [%]
0p — początkowa w ilgotność skały [%]
Qr — w ilgotność higroskopijna [%]
Bs — w ilgotność maksymalna [%]
9w — w ilgotność skały odpowiadająca ke = w [%]
X — parametr gleby
Pd — gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [M/L3] 
ps — gęstość w łaściwa szkieletu gruntowego [M/L3] 
v(/e — potencjał w ilgotności [L]
|vp/| — potencjał frontu zwilżania [L]
|v|/i|— potencjał w ilgotności przy wejściu powietrza w glebę [L]



ABSTRAKT. W pracy na przykładzie Masywu Śnieżnika przedstawiono charakterystykę fi- 
zyczno-hydrogeologiczną utworów pokrywowych. Na podstawie oznaczenia w spółczynnika filtra
cji zakwalifikowano je  do utworów o średniej przepuszczalności wody. Zgodnie z matematycznymi 
obliczeniam i infiltracji według modelu Greena i Ampta stwierdzono, że utwory pokrywowe w  istotny 
sposób wpływają na dynamikę obiegu wody w zlewni. Z powodu stosunkowo w ysokiego w spół
czynnika filtracji nie powstają warunki umożliwiające formowanie się spływu powierzchniowego 
na całej powierzchni stoku nawet przy opadach o natężeniu kilkunastu mm/h. Analiza odpływu 
podziem nego wykazała, że zasilanie na analizowanym obszarze wynosi od 30 do 50% opadów. 
Główna część wody infiltruje w okresie zim owo-wiosennym . W okresie letnim zasilanie wód 
podziem nych ograniczone jest praktycznie do obszarów położonych powyżej 1000 m n.p.m. W po
równaniu ze zlewniam i położonym i na skałach osadowych zlew nie krystaliczne odznaczają się 
w yższym  zasilaniem. Powoduje to, że obszary te predysponowane są do powstawania znacznych  
zasobów  wód podziemnych.

1. Wstęp

Sudety jako wyniesiony masyw górski odzna
czają się zw iększonym i potencjalnym i m ożli
wościami zasilania wód podziemnych (Kowalski 
1992). Dlatego też odgrywają ważną rolę w gospo
darce wodnej dorzecza Odry. Prawie 50% powierz
chni polskich Sudetów budują skały krystaliczne. 
Na obszarze ich występowania wydzielono dwa 
główne zbiorniki wód podziemnych: Masyw Śnież- 
nika —Góry Bialskie (nr 339) i Karkonosze (nr 334) 
o całkowitych zasobach 90 000 m3/d. Z tych wzglę
dów istotne było podjęcie badań w celu dokładnego 
poznania procesów prowadzących do uzupełnia
nia zasobów wód podziemnych na tych właśnie ob
szarach.

Utwory krystaliczne w większości przykryte są 
pokrywą utworów zwietrzelinowych o niewielkiej 
miąższości. Na powierzchni strefy aeracji docho
dzi do przekształcenia zjawisk meteorologicznych 
w hydrologiczne (Kaniecki 1982); opad atmosfery
czny przekształcany jest w infiltrację i spływ po
wierzchniowy. Z tych względów ocena zdolności 
infiltracyjnych i retencyjnych skał w warstwach 
przypowierzchniowych ma tak duże znaczenie dla 
badania procesów decydujących o obiegu wody

w przyrodzie. O ile utwory przypowierzchniowe na 
obszarach nizinnych doczekały się wielu opraco
wań, to literatura dotycząca tej problematyki dla 
obszarów górskich jest stosunkowo uboga.

W literaturze można spotkać wiele odmiennych 
poglądów odnośnie do roli utworów zwietrzelino
wych w zasilaniu wód podziemnych. W licznych 
pracach znaleźć można stwierdzenia, że pokrywy 
zwietrzelinowe cechują się słabą przepuszczalno
ścią i niską odsączalnością (Różycki et al., 1976; 
Tomaszewski, 1983; Kryza H., 1988; Malinowski, 
1991). Nie brak poglądów wręcz ekstremalnych, 
jak np. Z. Płochniewskiego (Malinowski, 1993), 
stwierdzających, że moduł zasobności dla skał kry
stalicznych wynosi 10 m3/24 h/km2, co daje wskaź
nik zasobności 3,65 mm na rok, a tym samym świad
czy o niewielkim zasilaniu masywów krystalicz
nych. Jednocześnie zlewnie w obrębie masywów 
krystalicznych otaczających Kotlinę Kłodzką oraz 
zlewnie w krystalicznych strukturach bloku karko- 
nosko-izersko-łużyckiego cechują się wysokim od
pływem podziemnym (tab. 1.1) i najwolniejszym 
wyczerpywaniem ich zasobów wodnych (Kryza H., 
Kryza J., 1986; Jokiel, 1994; Tarka, 1995a). Świad
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czy to o dużej zasobności wodnej i znacznym za
silaniu.

Ilość wody infiltrująca przez profil skalny uwa
runkowana jest wieloma czynnikami, z których naj
częściej wymienia się:

— ilość wody dostarczanej na powierzchnię te
renu oraz zmienność czasową opadów,

— zdolność infiltracyjną wierzchniej warstwy 
utworów przypowierzchniowych,

— ogólną przepuszczalnością głębszych pozio
mów skalnych,

—zdolnościami retencyjnymi utworów przypo
wierzchniowych.

Tabela 1.1. Moduł odpływu podziemnego 
wybranych obszarów Sudetów 

Table 1.1. Ratio o f  groundwater runoff
for selected areas o f  the Sudetes

Moduł

Obszar odpływu 
podziemnego 

[1/s knf]

Masyw Śnieżnika 7-10

Metamorficzno-osadowy blok bystrzycko-orlicki 5,5

Granit i okrywa karkonosko-izersko-łużycka 5,5-10

Wg H. Kryza, J. Kryza, 1986.

Z innych czynników wymienia się również: 
sposób użytkowania ziemi, typ pokrywy roślinnej, 
ukształtowanie powierzchni terenu i zamarzanie 
utworów przypowierzchniowych.

Chcąc określić zasilanie wód podziemnych, na
leżało scharakteryzow ać wym ienione czynniki 
wpływające na przebieg omawianego procesu. 
W niniejszym opracowaniu na wstępie omówiono 
warunki naturalne obszaru badań. Zwrócono szcze

gólną uwagę na czynniki wpływające na wielkość 
zasilania wód podziemnych, omawiając rozkład 
opadów i temperatur powietrza oraz ich zmienność 
czasową. W dalszej części pracy przedstawiono 
wykształcenie utworów przypowierzchniowych, na 
podstawie badań terenowych określono ich zdol
ność infiltracyjną oraz na podstawie badań labora
toryjnych scharakteryzowano zdolność retencyj
ną tych utworów. Wykorzystując model Greena 
i Ampta przepływu wody przez ośrodek nienasyco
ny, scharakteryzowano przebieg infiltracji wody 
w czasie trwania opadu. Przeprowadzone obli
czenia wykazały ich istotną rolę w infiltracji. Na 
podstawie analizy zmienności odpływu całkowite
go potoków i drenażu poprzez źródła pod wpływem 
opadów zwrócono uwagę na znaczący wpływ od
pływu podpowierzchniowego w obiegu wody na 
obszarze zlewni.

W celu określenia wielkości zasilania wód pod
ziemnych na badanym obszarze wykorzystano ana
lizę odpływu podziemnego oraz analizę wyników 
obserwacji lizymetrycznych i obserwacji drenażu 
poprzez źródła. Interpretacja ta wykazała, że zasi
lania wód podziemnych stanowi od 30 do ponad 
50% opadów. Na podstawie uzyskanych wyników 
scharakteryzowano również zmienność roczną 
w zasilaniu wód podziemnych. Zwrócono uwagę na 
fakt, że wraz z wysokością wzrasta udział letniego 
zasilania wód podziemnych w całorocznym bilan
sie wodnym. Z porównania odpływu całkowitego 
i podziemnego wód ze zlewni położonych na obsza
rach występowania skał krystalicznych i innych 
litologicznie skał z obszaru Sudetów i Karpat 
stwierdzono, że masywy krystaliczne cechują się 
lepszymi warunkami do zasilania wód podzie
mnych.

2. Warunki naturalne obszaru badań

2.1. Położenie geograficzne, 
ukształtowanie powierzchni 
i zagospodarowanie terenu

Badania nad zasilaniem  wód podziemnych 
w masywie krystalicznym przeprowadzono na ob
szarze dwóch zlewni w Masywie Śnieżnika. Są to: 
zlewnia rzeki Biała Lądecka po wodowskaz w Ląd
ku Zdroju i rzeki Wilczka po Wilkanów. Zlewnia

Wilczki położona jest na zachodnich stokach Ma
sywu Śnieżnika. Zlewnia Białej Lądeckiej obejmu
je  centralną część Masywu Śnieżnika, Góry Bial
skie i zachodnie stoki Gór Złotych (ryc. 2 .la). Łą
czna powierzchnia obu analizowanych zlewni wy
nosi 201 km2. Na zlewnię Białej Lądeckiej przypa
da 166,0 km2, a na zlewnię Wilczki 35,0 km2 po
wierzchni. Na obszarze zlewni Białej Lądeckiej kon
troli wodowskazowej prowadzonej przez IMG W
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Rye. 2.1a. Szkic ogólny obszaru badań
1 — rzeki, 2 -  granice zlewni a — głównych, b — cząstkowych, 3 -  punkty pomiarów wodowskazowych IMGW, 4 -  posterunki opadowe IMGW,

5 — granica państwa, 6 -  obszar badań szczegółowych 
Fig. 2. la. General sketch of the area under study

1 — rivers, 2 — boundaries o f catchments: a — major, b -  partial, 3 — points o f IMGW gauges, 4 — IMGW precipitation posts, J  — state border,
6 — area o f detailed studies

podlegały trzy zlewnie cząstkowe, tj. zlewnie rzek 
Morawki, Kamienicy i Kleśnicy. Analizowane zlew
nie Białej Lądeckiej i Wilczki znajdują się w prze
dziale wysokości 400-1426 m n.p.m . (ryc 2 .Ib). Na 
ryc. 2.2 przedstawiono krzywe hipsograficzne zle
wni. Podstawową charakterystykę analizowanych 
zlewni zawiera tab. 2.1. Szczegółowe pomiary 
wielkości infiltracji oraz ocenę właściwości hydro
geologicznych utworów pokrywowych przeprowa
dzono w górnej części zlewni Kleśnicy i Kamienicy.

Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Zło
te leżą na południowo-wschodnim krańcu ziemi 
kłodzkiej, na pograniczu polsko-czeskim. Zbliżone

Tabela 2.1. Podstawowa charakterystyka analizowanych zlewni 
Table 2.1. Basic characteristics o f catchments analysed

Charakterystyka zlewni

Zlewnia Wysokość 
maksymalna 

[m n.p.m.]

Wysokość 
minimalna 
[m n.p.m.]

Średnia 
wysokość 
[m n.p.m.]

Średni
spadek
[m/m]

M oraw ka 1156 560 828 0,255

K am ienica 1426 560 843 0,229

K leśnica 1426 545 858 0,234

B. L ądecka 1426 460 733 0,075

W ilczka 1426 400 862 0,176
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cechy budowy geologicznej, charakter rzeźby, zna
czna lesistość, podobne warunki klimatyczne itp. 
pozwalają łączyć wszystkie te grupy górskie w jed
ną jednostkę strukturalną, niezależną od różnic 
w ukształtow aniu i przebiegu poszczególnych 
pasm górskich oraz stosunków wysokościowych. 
W łaściwy M asyw Śnieżnika (Śnieżnik 1426 m 
n.p.m.) jest potężnym zwornikiem, z którego pro
mieniście rozchodzi się kilka grzbietów. Morfo
logia omawianego obszaru została ukształtowana 
w wyniku procesów podnoszenia Masywu Śnieżni- 
ka, zapoczątkowanych w górnej kredzie i trwają
cych z różnym natężeniem przez cały okres keno
zoiku. W okresach spokoju w paleogenie i neogenie 
powstawały powierzchnie zrównań znajdujące się 
na różnych wysokościach. J. Don (1989) wyróżnia 
na obszarze Masywu Śnieżnika 6 poziomów zrów
nań, korelując je  z kolejnymi etapami tektoniczny
mi w trzeciorzędzie:

— 1400 m n.p.m. powierzchnia paleoceńska,
— 1070-1250 m n.p.m. powierzchnia eoceńska,
-920-1000  m n.p.m. powierzchnia wczesnooli-

goceńska,
-  820-880 m n.p.m. powierzchnia oligoceńsko- 

-mioceńska,
-  750-790 m n.p.m. powierzchnia środkowo- 

mioceńska,
-4 8 0 -6 1 0  m n.p.m. powierzchnia mioceńsko- 

-plioceńska.
Na całym obszarze Masywu Śnieżnika nie ma 

jednak form o charakterze typowych powierzchni 
zrównań. Najprawdopodobniej zostały one znisz
czone przez procesy erozyjne i jedynie miejscami 
można obserwować większe ich fragmenty. Do wy
jątków należą bardziej rozległe płaskie powierzch
nie w strefach wododziałowych (Sroka, 1992). 
W Masywie Śnieżnika występują duże różnice wy
sokości względnych dochodzące do 275 m (Sroka, 
1992). Konsekwencją tego są duże spadki, które 
dochodzą do ponad 30°. Przeważają jednak spadki 
w przedziale 10-20°.

Omawiany obszar charakteryzuje się brakiem 
przemysłu i rzadką siecią osadniczą. Na obszarze 
tym znajduje się miejscowość Lądek Zdrój oraz 
wiele mniejszych miejscowości jak Stronie Ślą

skie, Bolesławów, Stary Gierałtów, Kletno, Kamie
nica, Międzygórze, Wilkanów. Zabudowa ograni
czona jest przeważnie do zasięgu doliny rzecznej 
i tylko w nielicznych przypadkach wkracza na stoki 
górskie. Użytki rolne (w przewadze łąki) sięgają 
do wysokości 750 m n.p.m. Do wysokości 1000 m 
n.p.m. występują lasy regla dolnego, przeważnie 
bukowe z domieszką świerka, jodły i jaworu. La
sy regla górnego sięgają do 1250 m n.p.m. Są to 
głównie lasy świerkowe z domieszką buka i jodły. 
Szczyt Śnieżnika pokrywają łąki subalpejskie bo
gate w różne gatunki traw.

2.2. Sieć hydrograficzna

Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Gó
rami Złotymi biegnie główny europejski dział wód, 
rozdzielający cieki należące do zlewisk mórz: Bał
tyckiego (dopływy Nysy Kłodzkiej), Czarnego (do
pływy Morawy) i Północnego (dopływy Cichej Or
licy). Stwierdzono także w obrębie wapieni krysta
licznych podziemne przepływy wód ze zlewni Kleś- 
nicy do zlewni rzeki Morawy w Czechach pod 
europejskim działem wód zlewiska Morza Bałtyc
kiego i Czarnego (Ciężkowski, 1989).

Zlewnie Białej Lądeckiej i Wilczki odwadniane 
są przez potoki, których doliny, jak większości cie
ków na tym obszarze, związane są ze skompliko
waną tektoniką skał podłoża. Wszystkie cieki mają 
charakter potoków górskich o wąskich korytach 
z licznymi progami i o nie wyrównanym biegu. 
U podnóża wzniesień potoki mają charakter rzek 
przedgórskich sypiących stożki napływowe w sze
rokich dolinach. Wszystkie potoki charakteryzują 
się znacznymi spadkami, które w źródłowych od
cinkach dochodzą do 300 m/km, co ułatwia szybki 
spływ wód opadowych i roztopowych (Szpindor, 
1976). Gęstość sieci rzecznej na omawianym ob
szarze jest znaczna i wynosi średnio 2,64 km/km2. 
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote cha
rakteryzują się znaczną ilością naturalnych wypły
wów wód podziemnych na powierzchnię terenu. 
Można według H. Kryzy (1985) podzielić je  na 
źródła i wycieki. Źródła są najczęściej spotykaną

Ryc. 2 .Ib. Szkic obszaru badań szczegółowych
1 -  cieki, 2 -p u n k t pomiaru przepływu, 3 — obserwowane źródło, 4 — piezometr, J-lizym etr, 6 -  punkt pomiaru opadu, 7 -poziomice, 8 -granice

zlewni, 9 — drogi, 10 — granica państwa 
Fig. 2 .lb. Sketch o f detailed studies area

/ -  flows, 2 -  point o f flow measurement, 3 -  spring observed, 4 -  piesometer, 5 -  lysimeter, 6 -  point of precipitation measurement, 7 -  isohypses,
8 — catchment boundaries, 9 -  roads, 1 0 -  state border
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Ryc. 2.2. Krzywe hipsograficzne zlewni Wilczki, Białej Lądeckiej, Kamienicy i Kleśnicy 
Fig. 2.2. Hypsographic curves o f catchments o f the Wilczka, Biała Lądecka, Kamienica and Kleśnica

formą wypływów i stanowią ponad 70%. Średnie 
wydajności naturalnych wypływów wynoszą od 
setnych części do kilku litrów na sekundę. Przewa
żają jednak źródła o wydajnościach poniżej 0,5 1/s. 
W skaźnik krenologiczny, wyznaczony na podsta
wie literatury (m.in. Kryza, 1983) i badań własnych, 
dla zlewni Kamienicy wynosi 18,6, a dla zlewni 
Kleśnicy 16,8. Wiele źródeł, zwłaszcza o dużej 
wydajności, zostało ujętych do zasilania wodocią
gów grawitacyjnych (Szklarnia, Domaszków, Mię
dzygórze, Bolesławów, Stronie Śląskie).

2.3. Wybrane elementy klimatu

Opady atmosferyczne są jedynym źródłem za
silania wód podziemnych na omawianym terenie. 
Obszar Masywu Śnieżnika charakteryzuje się wy
sokimi rocznymi sumami opadów. Dla wielolecia 
1891-1930 (Wiszniewski, 1953) średni roczny opad 
dla stacji pod Śnieżnikiem (1217 m n.p.m.) wyniósł 
1182 mm. Obserwuje się wyraźną zależność opadu 
od wysokości bezwzględnej. Dla 17 stacji opado
wych na obszarze Masywu Śnieżnika i w najbliż-

Ryc. 2.3. Wzrost średnich rocznych opadów wraz z wysokością w latach 1976-1980 
Fig. 2.3. Increase o f average yearly precipitation with height in the years 1976-1980
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szym otoczeniu dla wielolecia 1976-80 obliczono 
współczynnik korelacji r = 0,916, a wartość kryty
czna na poziomie istotności a  = 0,05: ra = 0,468. 
Zależność opadu od wysokości (ryc. 2.3) można 
opisać równaniem regresji:

y  = 475,15 + 0,8647 • x ,

gdzie y  oznacza opad [mm], x  — wysokość stacji 
opadowej [m n.p.m.].

Chcąc scharakteryzować warunki opadowe 
w okresie badań, na ryc. 2.4 zestawiono na podsta
wie danych IMGW opady dla okresu 1969-93 dla 
stacji w Międzygórzu (700 m n.p.m.) i Stroniu 
Śląskim (492 m n.p.m.). Obserwuje się podobny 
przebieg zmienności opadów w obu stacjach. Nie 
ma natomiast wyraźnego trendu zmian w anali
zowanym wieloleciu, tj. w okresie 1969-93. La

a)

ta 1992-93 obejmujące większą część okresu ba
dań charakteryzują się średnimi wartościami. Przy 
czym w 1992 r. były one nieznacznie niższe niż 
w 1993. Na ryc. 2.5 zobrazowano przebieg średnich 
miesięcznych opadów w analizowanym wieloleciu 
oraz odchylenia od wartości średnich dla poszcze
gólnych lat. Największe sumy opadów przypadają 
na miesiące letnie, tj. czerwiec -  sierpień, a najniż
sze na pierwsze miesiące roku (styczeń — kwiecień) 
oraz październik.

Istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych od
grywają opady śnieżne (patrz rozdział 6). Wykorzy
stując wzór Lauschera (1954) obliczono udział opa
dów śnieżnych w ogólnej rocznej sumie opadów na 
podstawie wskazań trzech stacji:

L = 50 —5 • T, (2.1)

lata

b)

lata
Ryc. 2.4. Rozkład rocznych wartości opadów w wieloleciu 1969-1993 na stacji w Międzygórzu (a) i Stroniu Śląskim (b)

(na podstawie danych IMGW)
Fig. 2.4. Distribution o f yearly precipitation values in the years 1969-1993 at the station in Międzygórze (a) and Stronie Ś1. (b)

(on the basis o f IMGW data)
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Rye. 2.5. Zmienność opadów i odchylenia w poszczególnych 
miesiącach od wartości średnich dla wielolecia 1969-93 dla sta

cji Międzygórze (na podstawie danych IMGW)
Fig. 2.5. Changeability o f  precipitation and deviations in indi
vidual months from average values for the years 1969-93 for the 

Międzygórze station (on the basis o f IMGW data)

Z tabeli 2.2 widać, że opady śniegu w przypad
ku stacji Kamienica stanowią ponad 20% ogólnej 
rocznej sumy opadów. Odnosząc otrzymaną war
tość do średniego rocznego opadu z wielolecia 
1976-80 dla tej stacji, wynoszącego 1341 mm, 
otrzymuje się ilość wody dostarczonej na powierz
chnię terenu w postaci śniegu równą 304 mm.

Tabela 2.2. Udział opadów śnieżnych w ogólnej rocznej su
mie opadów

Table 2.2. Share o f snowfall in the total yearly precipitation

Stacja
pomiarowa

Wysokość 
położenia 
[m n.p.m.]

Średnia roczna 
temperatura

[•c]

Udział opadów 
śniegu 

[%]

Śnieżnik 1217 2,55* 37,2

Kamienica 700 5,45** 22,7

Bolesławów 600 6,13** 19,3

Objaśnienia: * okres 1881-1930, ** okres 1976-80 (stacje IMGW).

Według A. Kosiby (1955) średnia data pier
wszego opadu śnieżnego w jesieni dla Śnieżnika 
przypada około 25 września, a dla Stronia Ślą
skiego 15 października. Średnie daty ostatniego 
opadu śnieżnego wiosną przypadają odpowiednio 
dla Śnieżnika około 25 maja i dla Stronia Śląskie
go 10 maja. Daje to średnią długość okresu poten
cjalnych opadów śnieżnych dla Śnieżnika równą 
240 dni, a dla Stronia około 200 dni. Częstość 
występowania pokrywy śnieżnej w Masywie Śnież-

Tabela 2.3. Częstość występowania pokrywy śnieżnej (w dniach) 
dla Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich (Kwiatkowski, 1978) 

Table 2.3. Frequency of occurrence o f snow cover, in days, for the 
Śnieżnik Massif and the Bialskie Mts (Kwiatkowski 1978)

Wysokość 
[m n.p.m.]

Częstość występowania pokrywy 
śnieżnej [dni/rok]

stoki zachodnie stoki wschodnie

1400 224 224

1300 206 206
1200 198 198

1100 190 192

1000 182 184

900 172 176

800 164 169
700 155 161

600 146 154

500 138 147

nika przedstawia tabela 2.3. Wynosi ona około 140 
dni dla Kamienicy i Kletna i wzrasta wraz z wyso
kością aż do wartości 224 dni w roku na szczycie 
Śnieżnika.

Charakterystykę przepływów opracowano wg 
pomiarów na rzece Wilczce mierzonych na poste
runku Wilkanów. Wybór ten podyktowany był udo
stępnieniem przez IMGW pełnej serii obserwacji 
przepływów. Jak zaznaczono na początku tego roz
działu, zlewnia Wilczki graniczy bezpośrednio ze 
zlewnią Kleśnicy i znajduje się w podobnym prze
dziale wysokości. Powinna więc dobrze oddawać 
zmienność odpływu na obszarze badań szczegóło
wych. Rycina 2.6 przedstawia zmiany średnich mie
sięcznych wartości odpływu całkowitego w wielo- 
leciu 1969-93 na tle opadów.

400

69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 
lata

Ryc. 2.6. Zmiany średnich miesięcznych przepływów (Q) rzeki 
Wilczki (posterunek Wilkanów) na tle opadów (P ) w Międzygó

rzu w latach 1969-1993 (dane IMGW)
Fig. 2.6. Changes o f  average monthly flows (Q) o f the Wilczka 
river (Wilkanów post) against precipitation (P ) in Międzygórze 

in the years 1969-93 (IMGW data)
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Rye. 2.7. Zmiany średnich rocznych przepływów (Q) rzeki Wil
czki (posterunek Wilkanów) na tle opadów (P ) w Międzygórzu 

w latach 1969-1993 (dane IMGW)
Fig. 2.7. Changes o f  average yearly flows (Q) o f the Wilczka 
river (Wilkanów post) against precipitation (P) in Międzygórze 

in the years 1969-93 (IMGW data)

Bardziej interesujące jest jednak przedstawie
nie średnich rocznych przepływów na tle rocznych 
sum opadowych (ryc. 2.7). Obserwuje się ogólną 
zgodność przebiegu obu charakterystyk, chociaż 
nie wykazują one ścisłej zależności. Na przykład 
wysokiej wartości opadu w 1977 r. towarzyszyła 
duża wartość przepływu całkowitego, a przy podo
bnych opadach w 1981 roku obserwowano tylko 
średni przepływ całkowity.

Analiza zmienności przepływów w ciągu roku 
(ryc. 2.8) pokazuje, że najwyższe średnie przepły
wy występują w kwietniu i maju, a najniższe w mie
siącach jesiennych (IX-XI). Porównując rycinę 2.8

Tabela 2.4. Podstawowe wskaźniki statystyczne odnośnie mo
dułów odpływu całkowitego [1/s km2] dla zlewni Wilczki i Ka

mienicy za okres 1974-83 (na podstawie danych IMGW) 
Table 2.4. Basic statistic indices regarding ratios o f  total run- 

-off [I/s km2] for the Wilczka and the Kleśnica catchments 
for a period 1974-83 (according to IMGW data)

Wskaźnik
Zlewnia

Kamienica Wilczka

Średnia 28,20 20,83
Mediana 22,87 18,09
Maksimum 106,29 124,50
Minimum 10,42 3,42

Odchylenie standardowe 16,40 15,68

i 2.5 zauważa się zróżnicowanie w czasie wystąpie
nia najwyższych średnich miesięcznych przepły
wów i najwyższych miesięcznych sum opadów. 
Największe przepływy związane są z topnieniem 
pokrywy śnieżnej. Opierając się na ścisłej zależ
ności pomiędzy odpływem całkowitym a podziem
nym (Pieczyński, 1981) można stwierdzić, że 
w tym okresie występują też najwyższe stany wód 
podziemnych. Natomiast mimo wysokich opadów 
w lecie (VI-VIII) obserwuje się jedynie średnie 
wartości odpływów. Wiąże się to z występowa
niem wysokich temperatur powietrza w tym okresie 
(ryc. 2.9), a tym samym ze znacznym parowaniem 
terenowym. W tabeli 2.4 zestawiono podstawową 
statystykę średnich miesięcznych modułów odpły-

Ryc. 2.8. Zmienność przepływów rzeki Wilczki i miesięczne 
odchylenia od wartości średnich dla wielolecia 1969-1993 

(na podstawie danych IMGW)
Fig. 2.8. Changes o f  flows o f  the Wilczka and monthly devia

tions from average values for the years 1969-1993 
(on the basis o f IMGW data)

Ryc. 2.9. Sezonowa zmienność temperatur na posterunku Bole
sławów i odchylenia od wartości średnich dla wielolecia 1975- 

1982 (na podstawie danych IMGW)
Fig. 2.9. Seasonal changeability o f  temperatures in the Bolesła
wów post and deviations from average values for the years 1975- 

1982 (on the basis o f  IMGW data)
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wu całkowitego dla zlewni Wilczki i Kamienicy. 
Obie zlewnie charakteryzują się wysokimi warto
ściami modułów odpływu całkowitego. Dla zlewni 
Kamienicy połowa z analizowanych miesięcy (120) 
charakteryzuje się średnim miesięcznym modułem 
wyższym od 22,87 1/s km2.

Kolejnym ważnym elementem klimatu, od któ
rego zależy zasilanie jest temperatura powietrza. Na 
ryc. 2.9 przedstawiono rozkład średnich miesięcz
nych temperatur powietrza w latach 1975-1982(da
ne IMGW) na posterunku w Bolesławowie. Średnia 
roczna temperatura za ten okres wynosi 6,13°C 
i zmieniała się w przedziale 4,98-6,94°C.

Jak już wcześniej wspomniano, zasilanie wód 
podziemnych uzależnione jest od wielkości paro
wania terenowego. Obliczone przez autora, metodą 
bilansu wodnego, parowanie dla wielolecia 1976- 
-80 dla zlewni Kamienicy wyniosło 247 mm, a dla 
zlewni Kleśnicy 159 mm. Niska wartość parowania 
w zlewni Kleśnicy związana może być z nieu
względnieniem w bilansie wodnym prawdopodob
nych dopływów wód podziemnych z sąsiednich 
zlewni. Dla porównania parowanie obliczone przez 
H. Kryzę (1985) wzorem Tiirca na podstawie śred
nich temperatur powietrza i opadów osiągnęło dla 
tego samego okresu dla stacji w Kamienicy wartość 
441 mm. Tak dużą wartość parowania należy wią
zać z wykorzystaniem do jego wyznaczenia wzoru 
Tiirca, który daje wyniki zbliżone do rzeczywis
tych jedynie dla dużych obszarów o zróżnicowa
nym krajobrazie.

2.4. Warunki geologiczno-strukturalne

Geologicznie omawiany obszar należy do me- 
tamorfiku Śnieżnika, który wchodzi w skład wię
kszej jednostki tektonicznej, jaką jest kopuła orlic- 
ko-śnieżnicka (Don et al., 1990). Kopuła orlicko- 
-śnieżnicka ograniczona jest ze wszystkich stron 
przez skały zasadowe (amfibolity i skały meta- 
wulkaniczne) i wydłużone masywy waryscyj- 
skich granitoidów, które oddzielają ten metamorfik

od słabiej zmetamorfizowanych jednostek geologi
cznych (Cymerman, 1991). Metamorfik Śnieżnika 
budują utwory metamorficzne przykryte niewiel
kiej miąższości pokrywą utworów kenozoicznych. 
Na ryc. 2.10 przedstawiono szkic geologiczny me- 
tamorfiku Śnieżnika, a na ryc 2.11 mapę geologicz
ną obszaru badań szczegółowych. Skały metamor
ficzne reprezentowane są przez dwie formacje: su- 
prakrustalną formację strońską i infrakrustalną for
mację gnejsową. Formacja strońską zbudowana jest 
głównie ze zmiennego zespołu paragnejsów albito- 
wych lub albitowo-plagioklazowych, biotytowych 
lub biotytowo-muskowitowych często z przejścia
mi do typowych łupków łyszczykowych. Licznie 
spotykane są wkładki (przewarstwienia) kwarcy- 
tów, łupków i kwarcytów grafitowych, marmurów, 
erlanów i amfibolitów, a także łupków i gnejsów 
leptytowych. Szczegółową charakterystykę skał 
grupy strońskiej oraz grupy gnejsowej przedstawia
ją  liczni autorzy między innymi (Ansilewski, 1966; 
Butkiewicz, 1968; Smulikowski, 1957, 1979; Woj
ciechowska, 1989). Początkowo przyjmowano za 
badaczami niemieckimi, że wiek formacji suprakru- 
stalnej jest prekambryjski (Kasza, 1964; Oberc, 
1957). Danych pozwalających ustalić wiek skał 
wyjściow ych dla tej serii dostarczyły badania 
mikropaleontologiczne wykonane przez T. Gunię 
(1984). Wskazują one na wiek powstawania se
kwencji osadowej od późnego proterozoiku (wand 
— Pt3) do wczesnego (Cmi), a nawet środkowego 
kambru (Cm2).

W skład infrakrustalnej formacji gnejsowej 
wchodzą dwie grupy skał: gnejsy śnieżnickie i gnej
sy gierałtowskie. Gnejsy śnieżnickie to gnejsy 
porfiroblastyczne oczkowe lub warstewkowe z du
żymi blastami mikroklinu, z wyraźną foliacją pod
kreśloną plastrowym, smużystym rozmieszczeniem 
łyszczyków, i z powszechnie wykształconą lineacją 
intersekcyjną typu prętowego. Gnejsy gierałto
wskie można określić jako skały drobno- i równo- 
ziarniste, migmatyczne, masywne, z lineacją pod
kreśloną kierunkową krystalizacją łyszczyków. 
Obie odmiany gnejsów są młodsze od łupków su-

Ryc. 2.10. Szkic geologiczny M asyw u Śnieżnika w g J. D ona (1 9 9 la )
I — seria Młynowca, 2 — jasne kwarcyty, 3 — seria strońską, 4 — gnejsy śnieżnickie, 5 — blastomylonity, 6 — gnejsy gierałtowskie, 7 — granulity 
8 — granitoidy waryscyjskie, 9 — osady gómokredowe, 10 — bazalty (T/Q), fRG — fałd Różanej, fB — fałd Bzowca, SMF — Sudecki Uskok 
Brzeżny, SB—Uskok Stronie-Bielice, SIC—uskok Stare Mesto-Kletno, SKB—synklina Kątów Bystrzyckich, AS —antyklina Strachocina, G —Goszów,

M — Młynowiec, B — Bielice, R -  Radochów, JN — Jaskinia Niedźwiedzia 
Fig. 2.10. G eological sketch o f  the Śnieżnik M assif, after J. D on (1991a)

1 — Młynowiec series, 2 — light quartzites, 3 — Stronie series, 4 — Śnieżnik gneisses, 5 -  blastomylonites, 6 — Gierałtów gneisses, 7 — granulites, 
8 — Variscan granites, 9 — upper Cretaceous sediments, 10 — basalts (T/Q), fRG —Różana fold, fB —Bzowiec fold, SMF —Sudetic Marginal Fault, 
SB — Stronie-Bielice fault, SK—Stare Mesto-Kletno fault, SKB—Kąty Bystrzyckie syncline, AS — Strachocin anticline, G - Goszów, M - Młynowiec,

B — Bielice, R — Radochów, JN — Bear Cave (Jaskinia Niedźwiedzia)
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Rye. 2.11a. Mapa geologiczna obszaru badań szczegółowych (wg Różycki et al., 1976)
1 — gnejsy śnieżnickie, 2 —gnejsy gierałtowskie, 3 -gnejsy przejściowej mieszane, 4 -łupki lyszczykowe, 5-erlany, 6 - marmury, 7—kwarcyty, 8 —cieki 

Fig. 2.11a. Geological map o f  detailed study area (after Różycki et al., 1976)
I — Śnieżnik gneisses, 2 — Gierałtów gneisses, 3 — intermediate and mixed gneisses, 4 — mica schists, 5 — erlanes, 6 —marbles, 7—quartzites, 8 — flows



Rye. 2.1 lb. Mapa tektoniczna obszaru badań szczegółowych (wg Graniczny, Doktór, 1992a, b) 
/ — cieki, 2 — uskoki stwierdzone geologicznie, 3 -  fotolineamenty radarowe 

Fig. 2.1 lb. Tectonic map o f detailed study area (after Graniczny, Doktór, 1992a,b)
1 — flows, 2 — faults ascertained geologically, 3 — radar photolineaments
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prakrustalnej serii strońskiej (Don, 1982). Gnejsy 
śnieżnickie powstały w czasie fałdowań młodoka- 
ledońskich z silnie dynamicznie przeobrażonych 
granitów intruzywnych wieku gómokambryjskiego 
lub ordowickiego. Równolegle z fałdowaniem roz
wijała się granityzacja i migmatyzacja korzenio
wych partii orogenu, prowadząca do rozwoju gnej
sów gierałtowskich kosztem gnejsów śnieżnickich 
i łupków serii suprakrustalnej. Ostatnio jednak 
M. Dumicz (1989) wykazał istnienie dwóch różno- 
wiekowych odmian gnejsów gierałtowskich. Gnej
sy śnieżnickie tworzą ostre kontakty z łupkami serii 
strońskiej, natomiast gnejsy gierałtowskie tworzą 
z łupkami i gnejsami śnieżnickimi strefy gnejsów 
przejściowych i mieszanych (Don, 1964). Z przedsta
wionego opisu widać, że rozwój i historia przeobrażeń 
strukturalnych tego obszaru jest nadal sprawą otwartą.

W wyniku fałdowań młodokaledońskich po
wstały obserwowane obecnie duże formy fałdowe 
o przebiegu zbliżonym do południkowego. J. Don 
(1964) wyróżnia na obszarze metamorflku Śnieżni- 
ka cztery elementy tektoniczne o charakterze anty- 
klinorialnym, zbudowane ze skał grupy gnejsowej. 
Są to idąc z południa na północ: element Między
górza, Gierałtowa, Radochowa i Skrzynki. Roz
dzielają je  trzy elementy synklinorialne: Śnieżnika, 
Lądka i Orłowca. Występują w nich głównie skały 
serii suprakrustalnej. Wymienione elementy ułożo
ne są wachlarzowo i zbiegają się ku zachodowi, 
gdzie elementy antyklinorialne zanurzają się, a na 
powierzchni obserwuje się intensywnie sfałdowaną 
grupę suprakrustalną z połączonych elementów te
ktonicznych. Regionalne struktury fałdowe naru
szone zostały powierzchniami nieciągłości o chara
kterze nasunięć i uskoków. W stosunku do wy

dłużonych południkowo fałdów kaledońskich dys
lokacje te są diagonalne lub poprzeczne i na ob
szarze badań zbiegają się w strefie środkowego 
odcinka doliny Kleśnicy, na północ od Jaskini 
Niedźwiedziej, tworząc na odcinku jednego kilo
metra skomplikowany węzeł tektoniczny (Don, 
1989). Dysjunkcje te należą do dwóch różnowieko- 
wych systemów, przy czym starszy z nich, prawdo
podobnie wczesnowaryscyjski, reprezentują nasu
nięcia o przebiegu SSE-NN W, a młodszy pochodzą
cy z późniejszych faz orogenezy waryscyjskiej — 
uskoki, które wyciągnięte są głównie równoleż
nikowo. Po okresie permskim nastąpił długi okres 
spokoju, trwający aż do dolnej kredy włącznie. 
Podczas aktywizacji tektonicznej, która nastąpiła 
po turonie, doszło do wielkopromiennego wypię
trzenia kopuły orlicko-śnieżnickiej i rozwoju rowu 
Górnej Nysy Kłodzkiej, rozdzielającego Góry By
strzyckie i Masyw Śnieżnika.

W plejstocenie cały obszar kilkakrotnie znajdo
wał się w strefie peryglacjalnej, a intensywne wie
trzenie mrozowe, soliflukcja i inne procesy do
prowadziły do powstania rumowisk skalnych, 
miąższych pokryw stokowych, a także do powsta
nia form krasowych w obrębie soczew utworów 
węglanowych. Plejstoceński i holoceński cykl 
rzeźbotwórczy zaznaczył się także wzmożoną ero
zją rzeczną oraz akumulacją piaszczysto-żwiro- 
wych pokryw terasowych w dolinach. Obecnie ob
serwuje się występowanie dwóch teras—piejstoceń- 
skiej terasy nadzalewowej położonej na wysokości 
8-12 m ponad zwierciadłem wody w rzekach, za
chowanej jedynie w formie szczątkowej oraz holo- 
ceńskiej terasy zalewowej znajdującej się na wyso
kości około 0,5 m ponad zwierciadłem.

3. Charakterystyka hydrogeologiczna utworów pokrywowych 
masywu krystalicznego i ich rola w infiltracji

3.1. Litologiczne 
wykształcenie 

utworów pokrywowych

Skały krystaliczne na całym obszarze przykryte 
są pokrywą utworów zwietrzelinowych o zmiennej

miąższości. Pod pojęciem utworów przypowierzch
niowych w dalszej części pracy będziemy rozu
mieć pokrywę utworów zwietrzelinowych, znajdu
jącą się w zasięgu oddziaływania korzeni roślin 
(w tym drzew) oraz w zasięgu zjawisk kapilarnych, 
mogących zawracać wodę ku powierzchni terenu

Ryc. 3.1. Maj .miąższości utworów pokrywowych w zlewni Kamienicy (wg H. Kryzy, 1985) 
0 -  <0,5 m, 2 -  0,5-1,0 m, 3 -  1,0-2,0 m, 4 -  2,0-4,0 m, 5 -  4,0-6,0 m.

Fig. 3.1. Map o f thicknesses o f cover rocks in the Klesnica catchment (after H. Kryza, 1985) 
/  -  <0.5 m, 2 -  0.5-1.0 m, 3 -  1.0-2.0 m, 4 -  2.0-4.0 m, 5 -  4.0-6.0 m
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poziom próchniczy z okruchów gnejsów i erlanów
o średnicy do 10cm; brunatnoszary
poziom próchniczy ze zwęglonym drewnem
glina zboczowa z odłamków erlanów i gnejsów
o średnicy do 20 cm; żółtoszara
zwietrzelina gnejsów, lekko gliniasta z odłamków
erlanów

zwietrzelina gnejsów bez śladów zaglinienia

bloki gnejsów

k3
poziom próchniczy
glina z odłamkami gnejsów, żółtobrunatna 
glina z blokami gnejsów, żółtoszara

rumosz gnejsowy zagliniony, żółtoszary

rumosz gnejsowy, bez śladów gliny

rumosz gnejsowy lekko zagliniony

rumosz gnejsowy, bez śladów gliny 

bloki gnejsów silnie spękane
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poziom próchniczy z blokami gnejsów o średnicy do 50cm, szary 
glina z odłamkami gnejsów, brunatnożółta

glina z odłamkami gnejsów, żółta

rumosz gnejsów, zagliniony, w spągu bloki gnejsu

Ryc. 3.2. Przykładowe profile utworów pokrywowych (opracowano na podstawie Różycki et al., 1976) 
Fig. 3.2. Exemplary profiles o f cover rocks (prepared after Różycki et al., 1976)
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(Eagleson, 1978). Utwory zwietrzelinow e wy
kształcone są w postaci rumoszy, glin soliflukcyj- 
nych (stokowych) i osadów rzecznych (aluwiów). 
Bezpośrednio na utworach krystalicznych zalegają 
pokrywy rumoszowe, które powstały w wyniku 
wietrzenia mechanicznego w okresach peryglacjal- 
nych ostatnich zlodowaceń. Miąższość ich wynosi 
do 3 m. Wśród rumoszy wyróżnia się dwie odmiany 
różniące się stopniem rozdrobnienia i spójnością. 
Pierwszą reprezentują rumosze składające się z blo
ków skalnych o średnicy do 30 cm, słabo spojone 
lub luźne. Drugą odmianą są przypominające zwie- 
trzelinę ziarnistą, często zaglinione, utwory o zna
cznym stopniu rozdrobnienia skały macierzystej.

Na utworach rumoszowych leżą gliny soliflu- 
kcyjne, zwane często utworami zboczowymi. Po
zbawione są ich jedynie najwyższe partie Śnieżni- 
ka. Miąższość utworów zboczowych nie przekracza 
3 m, a najczęściej wynosi 1-1,5 m. Glina stokowa 
charakteryzuje się słabym wysortowaniem materia
łu oraz dużą zawartością okruchów rumoszu tkwią
cego w materiale piaszczysto-gliniastym. Gliny 
rozwinięte na podłożu gnejsowym są żółto-brunat- 
ne lub żółto-szare, a leżące na podłożu łupkowym 
brunatne i szare. Wśród nich wydzielić można dwie 
odmiany różniące się stopniem spoistości: gliny 
zboczowe słabo zwięzłe i gliny zboczowe zwięzłe. 
W profilu pionowym najczęściej obserwuje się wy
stępowanie obu odmian. Na ryc. 3.1 pokazano miąż
szość utworów pokrywowych w zlewni Kamienicy 
(Kryza H., 1985). Według S. Kowalskiego (1978) 
w profilu pionowym można zaobserwować strefo- 
wość w rozwoju procesów wietrzeniowych. Zaczy
nając od powierzchni terenu można wydzielić:

1. Strefę gliniasto-rum oszową (A). Utwory 
skalne tej strefy są końcowymi produktami procesu 
wietrzeniowego. W profilu pionowym widoczna 
jest trój dzielność:

a) glina piaszczysta żółtobrunatna z niewielką 
ilością okruchów rumoszowych.

b) glina pylasto-piaszczysta szara z większą ilo
ścią okruchów rumoszowych niż w podstrefie po
przedniej. Wielkość okruchów dochodzi do 15 cm.

c) warstwa gleby zapiaszczonej z rumoszem 
skalnym barwy brunatnoszarej.

2. Strefę blokowo-rumoszową (B). Skała li
ta podzielona jest przez spękania wietrzeniowe na 
mniej lub bardziej regularne bloki prostopadłościen- 
ne. Ilość materiału rumoszowego wzrasta ku górze.

3. Strefę skały litej lokalnie zwietrzałej (C). 
Procesy wietrzenia ograniczone są do powierzchni

spękań tektonicznych i syngenetycznych. Liczba 
spękań wzrasta ku górze profilu.

4. Strefę skały litej poza zasięgiem procesów 
wietrzenia (D).

Rozm ieszczenie s tre f w profilu pionowym 
zwietrzeliny ilustruje ryc. 3.2.

3.2. Charakterystyka właściwości 
fizycznych i hydrogeologicznych 

utworów pokrywowych

Metodyka

Zdolność infiltracyjna utworów przypowierz
chniowych uzależniona jest od wielu właściwości 
fizycznych i hydrogeologicznych. Zdolność utwo
rów przypowierzchniowych do przewodzenia wody 
oceniono na podstawie wyznaczenia współczynni
ka filtracji w kierunku pionowym. Do wyznaczenia 
tego współczynnika wykorzystano metodę znaną 
w hydrogeologii pod nazwą metody Kamieńskiego 
{Poradnik hydrogeologa, 1971). Oznaczenia wyko
nano w 16 punktach (ryc. 3.3). Tok badania był 
następujący:

1. W pierwszej kolejności odsłonięto utwory 
zwietrzelinowe przez zdjęcie wierzchniej warstwy 
organicznej wraz z roślinnością.

2. Na tak przygotowanym podłożu wykonywa
no zagłębienie o głębokości 10 cm i umieszczano 
w nim cylinder, uszczelniając go z zewnątrz usunię
tą wcześniej warstwą organiczną.

3. Następnie do cylindra doprowadzono wodę 
w ilości niezbędnej do utrzymania stałej wysokości 
słupa wody w cylindrze równej 10 cm.

4. W określonych odstępach czasu mierzono 
ilość pochłanianej wody.

Znając ilość wody infiltrującej w skałę w jed
nostce czasu oraz powierzchnię przepływu określo
no średnią prędkość filtracji ze wzoru:

v = £  (3.1)
A

Przy zachowaniu warunku niewielkiej wysoko
ści słupa wody w cylindrze w porównaniu z miąż
szością strefy aeracji można przyjąć, że spadek 
hydrauliczny równa się jedności ( /= 1 ) , stąd współ
czynnik filtracji równa się prędkości pochłanianej 
wody:

k = v . (3.2)
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Rye. 3.3. Mapa rozmieszczenia punktów oznaczeń współczynnika filtracji utworów przypowierzchniowych
1 — numer punktu oznaczenia zgodny z tab. 3.1

Fig. 3.3. Map o f points o f measurements o f  filtration coefficient o f subsurface rocks 
1 -  number of measurement point according to Table 3.1

Wyniki badań

W tabeli 3.1 zestawiono współczynniki filtracji 
obliczone na podstawie prędkości filtrującej wody 
w końcowej fazie badania. Wówczas to dochodziło 
do ustalenia się warunków filtracji wody. Wyniki 
przedstaw iono w rozbiciu  na grupy utworów

przypowierzchniowych charakteryzujące się po
dobną litologią miejsca, gdzie wykonywano bada
nie. Wybrane wyniki zmian współczynnika filtracji 
w czasie badania przedstawia ryc. 3.4.

Na podstawie analizy tabeli 3.1 można stwier
dzić, że współczynnik filtracji dla zwietrzelin gnej
sów różnego typu i łupków łyszczykowych zmienia
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Ryc. 3.4. Oznaczenia współczynnika filtracji w wybranych punktach Masywu Śnieżnika 
Fig. 3.4. Determinations o f filtration coefficient in selected points o f the Snieżnik Massif

się w granicach od około 1 do około 5 m/d. Znajduje 
się więc w przedziale 10'4-10"5m/s. Charakteryzuje 
więc utwory o średnich właściwościach filtracyj
nych (Pazdro, Kozerski, 1990). Wyższymi właści
wościami filtracyjnymi charakteryzują się zwie- 
trzeliny marmurów, dla których współczynnik fil
tracji wynosi około 8 m/d (1 • 10'4 m/s). Przy pozo-

Tabela 3.1. Wyniki oznaczeń współczynnika filtracji utworów 
powierzchniowych na obszarze Masywu Śnieżnika 

Table 3.1. Results o f  filtration coefficient measurements of 
surface rocks in the Śnieżnik Massif area

N r punktu
W spółczynnik filtracji 

(k) [m/d]

Gnejsy śnieżnickie
P2 2,4
P4 0,68

P5 1,8
P6 2,9
P7 3,9

P16 4,0
Gnejsy przejściowe i mieszane

PI 10,2
P10 1,7
P14

Łupki łyszczykowe
3,5

P8 2,1
P9 4,2

P i l 0,73

P13 2,4
P15

Marmury
2,9

P3 7,0
P12 8,7

stałych wydzieleniach litologicznych brak jest 
wyraźnego zróżnicowania wartości współczynnika 
filtracji. Pomimo dużego zróżnicowania struktural
nego utworów pokrywowych obserwuje się stosun
kowo niewielką zmienność współczynnika filtracji. 
Nie obserwuje się przy tym zależności współczyn
nika filtracji od miejsca położenia (wysokość bez
względna, wysokość nad dnem doliny, nachylenie 
stoku, ekspozycja stoku). Pozwala to stwierdzić, że 
na przeważającej części Masywu Śnieżnika, pomi
jając szczytowe partie Śnieżnika i wychodnie so
czewek marmurów, właściwości filtracyjne pokryw 
są podobne.

Prezentowane wyniki badań współczynnika fil
tracji są pierwszymi otrzymanymi na tym obszarze 
przy wykorzystaniu metod polowych. Dotąd prze
prowadzano jedynie badania laboratoryjne. Tak 
uzyskiwane wyniki były niższe od zaprezentowa
nych w tabeli 3.1 nawet o rząd wielkości (Różycki 
et al., 1976; Kryza H., 1983, 1985; Staśko, Tarka, 
1993). Problem lepszych właściwości filtracyjnych 
utworów pokrywowych w porównaniu z oznacze
niami laboratoryjnymi na obszarze Masywu Śnież
nika zasygnalizowany był w jednej z wcześniej
szych prac autora (Staśko, Tarka, 1993). Z badań 
infiltrometrycznych wynikało, że dopływ wody do 
infiltrometrów na głębokość 0,9 m następował po 
kilku, kilkunastu godzinach od wystąpienia opadu. 
Stąd wyciągnięto wniosek, że współczynniki filtra
cji mogą wynosić około kilku metrów na dobę. 
Jednak dopiero przeprowadzone badania w pełni 
potwierdziły tę tezę i pozwoliły uzyskać dane o war
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tościach współczynnika filtracji utworów powierz
chniowych o nie naruszonej strukturze wykształco
nych na skałach metamorficznych.

Metodyka

Na siedm iu wybranych próbach wykonano 
szczegółowe badania obejmujące analizę granu- 
lometryczną oraz oznaczenia: ciężaru właściwego, 
gęstości objętościowej, wilgotności higroskopijnej, 
wilgotności trwałego więdnięcia roślin, wilgotności 
polowej pojemności wodnej i wilgotności maksy
malnej.

Czynnikiem decydującym o przepuszczalności 
w skałach okruchowych jest wymiar ziarn i procen
towy udział w składzie skały ziarn o określonych 
średnicach. Do analizy sitowej i aerometrycznej 
wzięto jedynie matrix utworów zwietrzelinowych, 
za który przyjęto utwory o średnicy poniżej 2 mm.

j[&by__jQcenjć zdolności retencyjne utworów 
przypowierzchniowych, niezbędna jest znajomość 
wilgotności skał odpowiadająca charakterystycz
nym punktom. Za wilgotność higroskopijną przyję
to wilgotność próby powietrznie suchej. Kolejnym 
punktem charakterystycznym jest wilgotność trwa
łego więdnięcia roślin (WTW), czyli punkt wilgot
ności, poniżej którego woda w glebie niedostępna 
jest dla roślin (Eagleson, 1978). Woda ta w warun
kach naturalnych nie jest usuwana z gleby w wyni
ku osmozy, siły ciężkości ani potencjału kapilarne
go i często określana jest jako retencja stała. Jest 
ona związana z cząsteczkami gleby siłami ponad 
1,52- 106- 1,62- 106 Pa. Ilość wody niedostępna dla 
roślin jest różna w różnych glebach. Jest to w wię
kszym stopniu uzależnione od składu mechaniczne
go i właściwości fizycznych utworów przypowierz
chniowych niż od gatunków roślin. Oznaczanie wil
gotności trwałego więdnięcia roślin wykonano me
todą Dołgowa (Giedrojć, 1990), wykorzystując 
owies jako roślinę wskaźnikową. Dla każdej z prób 
badanie wykonano w 6 powtórzeniach, a wilgot
ność trwałego więdnięcia przyjęto jako średnią 
z tych oznaczeń.

Pod pojęciem  polowej pojemności wodnej 
(PPW) należy rozumieć ilość wody pozostającą 
w porach utworów przypowierzchniowych, po cał
kowitym wysyceniu ich wodą i odsączeniu wody 
grawitacyjnej przy zabezpieczeniu przed parowa
niem wody z powierzchni badanej próby. W celu 
określenia wilgotności odpowiadającej polowej po
jemności wodnej przeprowadzono badanie, polega

jące na odsączeniu, w warunkach laboratoryjnych, 
wody grawitacyjnej z cylindra metalowego wypeł
nionego utworami przypowierzchniowymi o naru
szonej strukturze. O pierając się na badaniach 
R. L. Donahve et al. (1983) można przyjąć, że skała 
piaszczysto-gliniasta osiąga wilgotność równą po
lowej pojemności wodnej po dwóch dniach od roz
poczęcia procesu odsączania. Z tych względów po 
tym okresie oznaczono wilgotność badanych prób 
w części górnej, środkowej i dolnej cylindra. Otrzy
mane wyniki dla każdej próby osobno były zbliżo
ne, dlatego przedstawiono tylko ich wartości średnie.

Za wilgotność maksymalną przyjęto poje
mność wodną odpowiadającą porowatości całkowi
tej. Porowatość całkowitą obliczono ze wzoru:

n = 0J = ( l - — ) ■ 100. (3.3)
Pd

Wyniki badań

Na ryc. 3.5 przedstawiono wyniki analizy granu- 
lometrycznej utworów pokrywowych wykształco
nych na różnych typach litologicznych skał. Analizy 
te umożliwiły przeprowadzenie klasyfikacji utwo
rów pokrywowych. We wszystkich z analizowa
nych prób zawartość frakcji ilastej wynosiła poniżej 
2%, a frakcja pylasta stanowiła 4-11%. Zgodnie 
z Polską Normą PN-86/B-02480 (Myślińska 1993) 
utwory zwietrzelinowe można na tej podstawie 
określić jako piaski średnie (P3), piaski drobne 
(P 1, P4, P 12) i piaski pylaste (P8, P 10, P 11). Zgod-

Tabela 3.2 Wyniki oznaczeń wilgotności higroskopijnej, wilgot
ności trwałego więdnięcia roślin i wilgotności polowej pojem

ności wodnej
Table 3.2. Results o f measurements o f hygroscopic moisture, 
moisture o f permanent fading o f plants and moisture o f field 

water capacity

Nr próby Skały podłoża higro-
skopijna

Wilgotność [%]

trwałego polowej 
więdnięcia pojemności 

roślin wodnej

PI gnejsy
mieszane

2,3 5,7 54,7

P3 marmury 0,9 2,0 21,3

P4 gnejsy
śnieżnickie

3,3 9,6 58,4

P8 łupki
łyszczykowe

4,7 13,7 61,9

PIO gnejsy
mieszane

3,0 7,3 58,4

P il łupki
łyszczykowe

3,6 8,5 62,2

P12 marmury U 1,9 22,8
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Rye. 3.5. Krzywe uziarnienia utworów pokrywowych 
Fig. 3.5. Granulometric curves of cover rocks

nie z klasyfikacją hydrogeologiczną tego typu 
utwory charakteryzują się odpowiednio dobrą, śred
nią i słabą przepuszczalnością.

Jak widać z tabeli 3.2, najniższą wartość wil
gotności trwałego więdnięcia (WTW) wykazują 
zwietrzeliny marmurów (2%). Gliny zboczowe roz
winięte na gnejsach i łupkach łyszczykowych mają 
tę wartość w granicach 7-14%. Jedynie próba PI 
wykazuje niższą wartość, co również zaznacza się 
przy wielkości współczynnika filtracji (patrz ryc. 
3.4). Wartości WTW otrzymane dla zwietrzelin 
marmurów odpowiadają drobnym piaskom (3%), 
a dla gnejsów i łupków łyszczykowych — glebie 
piaszczystej drobnoziarnistej (7%) i glebie glinia- 
sto-mulistej (12%) (Eagleson, 1978). W tabeli 3.3 
przedstawiono wyniki oznaczeń gęstości objęto
ściowej i właściwej analizowanych prób oraz obli
czone na ich podstawie wilgotności maksymalne.

Wartości gęstości objętościowej szkieletu grun
towego dla zwietrzelin łupków i gnejsów są zbliżo
ne do wartości otrzymanych przez I. D. M oore’a et 
al. (1986) dla pobranych z powierzchni terenu zwie
trzelin granitów z Nowej Północnej Walii w Austra
lii. Na podstawie analizy powyższych wyników 
można zauważyć wyraźne różnice pomiędzy próba
mi marmurów i pozostałymi wydzieleniami lito
logicznymi.

Porównując wilgotności maksymalne z wilgot- 
nościami polowej pojemności wodnej, obserwuje 
się nieduże różnice pom iędzy nimi. Świadczy 
to o dużych zdolnościach retencyjnych utworów 
przypowierzchniowych, szczególnie wykształco
nych na łupkach łyszczykowych i różnego rodzaju 
gnejsach. Wpływa to niekorzystnie na wielkość za
silania wód podziemnych, szczególnie w okresie 
letnim. Wtedy okresy opadów deszczu oddzielone 
są okresami o stosunkowo wysokich temperaturach 
powietrza i silnym promieniowaniu słonecznym.

Tabela 3.3. Właściwości fizyczne i wilgotność maksymalna 
utworów przypowierzchniowych 

Table 3.3. Physical properties and maximum moisture o f sub
surface rocks

Nr próby

Gęstość
objętościowa

szkieletu
gruntowego

[g/cm3]

Gęstość
właściwa

[g/cm3]

W ilgotność
maksymalna

[%]

PI 0,93 2,47 62,3

P3 1,55 2,70 42,6

P4 0,89 2,55 65,1

P8 0,86 2,51 65,7

P10 0,92 2,60 64,6

P i t 0,90 2,58 65,1

P12 1,49 2,71 45,0
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wilgotność [%]

Rye. 3.6b. Krzywe retencji utworów przypowierzchniowych wybrane próby z obszaru badań 
Fig. 3.6b. Retention curves o f subsurface rocks — selected samples from the study area

Występuje wówczas intensywne parowanie, prowa
dzące do obniżenia się wilgotności aktualnej. We
dług A. Kanieckiego (1982) w miesiącach letnich, 
w czasie dłużej utrzymujących się warunków bez- 
opadowych w ciągu kilku dni może nastąpić wy
czerpanie się większości zasobów wody łatwo do
stępnej dla roślin. W efekcie przy wystąpieniu de
szczu znaczne ilości wody zużywane są na uzupeł
nienie wilgoci w glebie. W takich warunkach zasi
lanie wód podziemnych jest znacznie ograniczone, 
nawet przy stosunkowo wysokich opadach (ryc. 3.6). 
Może ono nie zachodzić przez wiele tygodni, a na
wet przez cały okres lata i wczesnej jesieni.

Metodyka

Sucha skała przy zetknięciu się z wodą stopnio
wo nasyca się określoną ilością wody, dzięki istnie
jącej sile ssącej na granicy fazy stałej i ciekłej.

W porach masy skalnej wytwarza się potencjał ka
pilarny i oddziałują siły sorpcyjne, osmotyczne, 
kapilarne oraz siły adhezyjne Van der Vaalsa, jak 
również siła grawitacyjna. Suma tych wszystkich 
sił tworzy tzw. „wolną energię” (Giedrojć, 1990). 
Jest to pojęcie odwrotne do energii potencjalnej 
i ma wielkość ujemną. Ilość wolnej energii (tzw. siła 
ssąca) przy całkowitym wysyceniu skały wodą osią
ga wartość zero. Oznaczając wielkość siły ssącej 
przy różnych wilgotnościach utworów powierzch
niowych, otrzymuje się podstawową charaktery
stykę hydrofizyczną tych utworów — krzywą reten
cji, która odzwierciedla dynamikę stosunków wod
nych w utworach przypowierzchniowych. Siły wią
zania wody (potencjał kapilarny) mogą być wyra
żone w wysokościach słupa wody wynoszących 
odpowiednio od 0 cm dla gleby w pełni nasyconej 
wodą do 107 cm H2O w glebie wysuszonej. Wygod
niej jest jednak operować nie bezpośrednio warto
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ścią ciśnienia ssącego (siły ssącej), ale jej logaryt- 
mem dziesiętnym, czyli wprowadzoną w 1935 r. przez 
Schofielda (Soczyńska, 1989) tzw. wielkością pF.

Chcąc porównać zdolności retencyjne omawia
nych utworów pokrywowych w stosunku do innych 
gleb wykreślono wspomniane wyżej krzywe reten
cji. Do wykreślenia krzywych retencji przyjęto, na 
podstawie literatury (Eagleson, 1978; Giedrojć, 
1990) następujące założenia:

— wilgotności równej 0% (próba sucha) odpo
wiada wartość pF = 7,

— dla maksymalnej wilgotności higroskopijnej 
(próba powietrznie sucha) pF = 4,7,

— dla wilgotności trwałego więdnięcia pF = 4,2,
— punktowi wilgotności odpowiadającej polo- 

wej wilgotności wodnej (PPW) odpowiadają war
tości pF = 2,0-2,2 dla gleb piaszczystych, pF = 2,54 
dla pozostałych gleb mineralnych oraz pF = 2,7 dla 
gleb torfowych. Do konstrukcji krzywej, zgodnie 
z analizą granulometryczną, przyjęto dla punktu 
PPW pF = 2,54.

/i W yznaczone krzywe przedstawia ryc. 3.6b.
(Kształt krzywych jest podobny jak w przypadku 
utworów gliniastych. Widoczna jest, jak już wspo
mniano, znaczna pojemność retencyjna tych gleb 
sięgająca 80-90% wilgotności maksymalnej. Zwią
zane jest to z niewielką liczbą porów o średnicach 
powyżej 3,4 pm, na co wpływa zawartość frakcji 
pylastej i ilastej (patrz ryc. 3.5). Przedstawione tu 
krzywe retencji są przybliżone, gdyż zależność wil
gotności od siły ssącej jest zgodna z przebiegiem 
krzywej histerezy (Freeze, Cherry, 1979).

Metodyka

Duże znaczenie dla wielkości infiltracji ma 
zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchnio
wych. Związane jest to z tym, że jeżeli natężenie 
deszczu przekracza zdolność infiltracyjną tych 
utworów, dochodzi do gromadzenia się wody na 
powierzchni i formowania się spływu powierzch
niowego. Zdolność infiltracyjną utworów przypo
wierzchniowych można scharakteryzować za po
mocą współczynnika filtracji,/którego zmienność 
przedstawiono na początku'rozdziału 3.2. Jest on 
ściśle uzależniony od zawartości wody (Lerner et 
al„ 1990):

ke =f(k,Q).  (3.4)

Tak więc przepływ zależy od rozkładu wilgot
ności 'Wpionowym profilu utworów przypowierz-

chniowycłpflZależność pomiędzy wilgotnością a 
współczynnikiem filtracji można opisać równaniem 
(Mualem et al., 1993):

h  = m  _  er) /  ( ( es _  e r)p 2 ,5  w  (3 .5)

Na podstaw ie tego w zoru p rzedstaw iono 
zmienność współczynnika infiltracji strefy aeracji 
dla analizowanych w tym rozdziale prób przy zmie
niającej się wilgotności tych utworów. Wcześniej 
przedstawiono wilgotności poszczególnych prób 
odpowiadające odpowiednim punktom charaktery
stycznym. Jedynym nie znanym składnikiem we 
wzorze (3.5) jest parametr X. Parametr ten chara
kteryzuje strukturę ośrodka skalnego i bywa nazy
wany wskaźnikiem rozkładu porów (Eagleson, 
1978). W badaniach laboratoryjnych, gdy zmieniano 
ośrodki od utworzonych z idealnie niespoistych kul 
do gleb spoistych, parametr X malał. Nie dysponu
jąc własnymi oznaczeniami tego parametru oparto 
się na danych z literatury. Przykładowe wartości dla 
wybranych utworów są następujące:

— dla gleby gliniastej ciężkiej Pullmana: X = 
= 0,46 (Eagleson, 1978),

— dla gleby piaszczysto-gliniastej Sharon: 
X = 0,62 (Mualem et al., 1993),

— dla gleby gliniastej Ruhama: X = 0,44 (Mu
alem et al., 1993).

Wyniki badań

Biorąc pod uwagę powyższe parametry, do dal
szych obliczeń przyjęto dla prób P I, P3 i P12, jako 
dla prób charakteryzujących się najw iększym  
udziałem frakcji najgrubszej, X = 0,65, a dla pozo
stałych prób X = 0,60. Podstawiając do wzoru (3.5) 
wyznaczone dla poszczególnych gruntów charakte
rystyki oraz wilgotność od zera do wilgotności ma
ksymalnej, wyznaczono zależności współczynnika 
filtracji od stopnia wilgotności (ryc. 3.7).

Dla 0 bliskich 05 współczynnik ke osiąga swoją 
maksymalną wielkość, równą współczynnikowi fil
tracji k. Duży spadek krzywej dla 0 = 0,v tłumaczy 
się zjawiskiem osuszania w pierwszej kolejności 
porów o największych wymiarach. W trakcie dal
szego osuszania skały im więcej porów jest pus
tych, tym droga wody staje się dłuższa i bardziej 
kręta, a w konsekwencji prędkość przepływu male
je (Soczyńska, 1989).

Największą trudność przy charakterystyce utwo
rów przypowierzchniowych w kontekście przepływu 
wody w strefie aeracji sprawia charakter związku
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Rye. 3.7. Zależność współczynnika filtracji od stopnia wilgotności 
Fig. 3.7. Dependence o f filtration coefficient on moisture

pomiędzy współczynnikiem filtracji i wilgotnością, łąź wysychania na krzywej histerezy. Badania eks- 
Zależność ta charakteryzuje się histerezą. Wszy- perymentalne (Bloemen, 1980) wykazują, że prze- 
stkie wzory analityczne na zależność k =fiQ), które wodności przy osuszaniu są wyższe niż przy zwil- 
można znaleźć w literaturze opisują jedynie ga- żaniu.

4. Matematyczny model infiltracji

Metodyka

W badaniach procesów związanych z zasila
niem wód podziemnych bardzo ważnym zagadnie
niem jest określenie roli utworów przypowierzch
niowych w infiltracji. Najczęściej do numeryczne
go modelowania infiltracji wykorzystywane jest 
równania Richardsa (Dingman, 1994). Szereg ba
dań (Nielsen, 1961; Whisler, Bouner, 1970) wyka
zało dużą zgodność pomiędzy obliczeniami wielko
ści infiltracji za pomocą równania Richardsa a po
miarami polowymi. Można spotkać się również 
z wieloma innymi formułami służącymi do opisu 
infiltracji (Kaniewska, Kowalik, 1979). Niektóre 
z nich uwzględniają dodatkowo proces poboru wody 
przez korzenie roślin (Radczuk et al., 1994). Jednak 
równania te wymagają znajomości całego szeregu 
parametrów utworów przypowierzchniowych, które

są często trudne do wyznaczenia. Z tych względów 
prostszy w zastosowaniu jest model zaproponawa- 
ny przez Greena i Ampta (Dingman, 1994, Freyberg 
et al., 1980). Opiera się on, podobnie jak  równanie 
Richardsa, na równaniu Darcy’ego i równaniu za
chowania masy. Wykorzystując ten model przepro
wadzono obliczenia infiltracji dla wybranych prób, 
które scharakteryzowano w poprzednim rozdziale.

Przed przystąpieniem do omówienia przyj ętego 
i zastosowanego modelu infiltracji należy wyszcze
gólnić dwa przypadki, które mają wpływ na sposób 
opisu tego procesu. Przypadki te związane są z wza
jemnymi relacjami pomiędzy natężeniem deszczu 
(intensywnością zasilania powierzchni skał) w oraz 
współczynnikiem filtracji k.

Analizę przeprowadzono dla obu przypadków.
1. Natężenie deszczu jest mniejsze od współ

czynnika filtracji utworów przypowierzchniowych
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(w < k). Rozważana jest cienka warstewka utworów 
przypowierzchniowych oraz stała dostawa wody na 
ich powierzchni#. Jeżeli dostawa wody wynikająca 
z natężenia deszczu jest szybsza od współczynnika 
filtracji przy początkowej wilgotności, to woda do
ciera do takiej warstwy szybciej niż może ją  opu
ścić. Wtedy następuje wzrost wilgotności rozważa
nej warstewki utworów przypowierzchniowych 
oraz idący za tym wzrost współczynnika filtracji. 
Wilgotność rośnie dotąd, dopóki wartość współ
czynnika filtracji nie będzie równa natężeniu de
szczu. W dalszym okresie nie obserwuje się już 
żadnych zmian wilgotności rozważanej warstewki. 
W związku z tym, że infiltruje cała ilość wody 
dostarczana w wyniku opadu wody natężenie infil
tracji /  jest równe natężeniu opadu w. Można to 
wyrazić wzorem:

/ = w .  (4.1)

Głębokość frontu zwilżania, a więc głębokość 
na jaką dotrze infiltrująca woda, w czasie trwania 
opadu po czasie t dana jest wzorem:

zf = ------- - ------- . (4.2)
J O,Ol(0w- e p)

2. Natężenie deszczu jest większe od współ
czynnika filtracji utworów przypowierzchniowych 
(w > k). Rozważaniu podlega analogiczna jak po
przednio warstewka utworów przypowierzchnio
wych. Woda dociera do takiej warstewki szybciej 
niż warstewka ta jest w stanie odprowadzić ją  w dół. 
Następuje wzrost wilgotności takiej warstewki aż 
do wypełnienia wszystkich porów wodą, a tym sa
mym osiągnięcia stanu saturacji. Rozpoczyna się 
zjawisko gromadzenia wody na powierzchni. Jeżeli 
powierzchnia jest nachylona, rozpoczyna się spływ 
powierzchniowy. Moment, w którym powierzch
niowa warstwa utworów przypowierzchniowych 
zostaje nasycona określa się mianem „punktu nasy
cenia” i oznacza przez tp. Do czasu osiągnięcia sta
nu saturacji przez powierzchnię utworów przypo
wierzchniowych natężenie infiltracji równa się na
tężeniu opadu. Do obliczenia czasu potrzebnego do 
osiągnięcia przez utwory przypowierzchniowe pun
ktu nasycenia stosuje się wzór:

t _ * • № - 0,01(11- e p) (43)
p w(w -  k)

W większości przypadków do obliczenia poten
cjału frontu zwilżania wykorzystuje się zależność 
(Freyberg et al., 1980):

IVyl = 0,76 • |\|/s| . (4.4)

Wysokość słupa infiltrującej wody od rozpo
częcia opadu do czasu tp (osiągnięcia stanu saturacj i 
przez powierzchnię utworów przypowierzchnio
wych) oblicza się z wzoru:

Fp = w - tp , (4.5)

a głębokość, na jaką dotrze front zwilżania w tym 
czasie:

*• M
w -  k

(4.6)

Po czasie tp następuje stopniowe obniżanie się 
natężenia infiltracji aż do wartości równej współ
czynnikowi filtracji warstwy przypowierzchnio
wej. Dla dowolnego czasu z przedziału tp < t < tw 
natężenie infiltracji można obliczyć ze wzoru:

f = k -  [1 + lH>̂  • Q»01(/ i - 9P ] (4-7)
F

dla tp <t <tw.
Równanie to wiąże natężenie infiltracji z cał

kowitą ilością infiltrującej wody. Natomiast czas, 
w jakim  infiltruje określona wysokość słupa wody, 
dany jest wzorem:

F ~Fp , l¥ / l -o ,o i (« - e p)
k k

x ln 0,01(71- 0 p) 
F+\yji  • 0,01 (n-Bp)

+ tn (4.8)

dla F > Fp i tp < t < tw.
Głębokość frontu zwilżania dla czasu t oblicza 

się ze wzoru:

'  0,01 (n -  0p)

Wyniki badań

Wykorzystując zaprezentowany model Greena 
i Ampta przedstawiono charakterystykę infiltracji 
opadów o różnym natężeniu i przy różnej wilgot
ności początkowej analizowanych utworów przy
powierzchniowych z obszaru Masywu Śnieżnika. 
Opracowano też krzywe intensywności infiltracji 
i głębokości frontu zwilżania w czasie trwania opa
du dla wybranych prób. Obliczeń dokonano dla 
siedmiu prób, których charakterystykę fizyczną 
przedstawiono w poprzednim rozdziale. Do obli
czeń niezbędna jest znajomość potencjału wil-
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Tabela 4.1. Czas osiągnięcia punktu pełnego nasycenia powie
rzchniowej warstwy skały [min] oraz głębokość frontu zwilżania 

Table 4.1. Time o f  reaching o f a full saturation of surface 
rock layer [min] and depth o f moistening front * i

Natężenie opadu [mm/h]
Próba 10 50 100 z*

Wilgotność początkowa [%] LcmJ
20 40 20 40 20 40

PI N N N N N N -
P3 N N N N N N -
P4 N N 48,3 28,9 7,3 4,1 2,7

P8 N N N N 130,1 73,2 47,5

P10 N N N N 44,3 24,4 16,6

P il N N 57,4 31,9 8,1 4,5 3,0
P12 N N N N N N __

N -  nie osiągnięto stanu pełnego nasycenia

gotności przy wejściu powietrza w skałę. Nie ma
jąc wyników własnych pomiarów oparto się na 
danych z literatury. Na podstawie 1845 analiz 
R. B. Clapp i G. M. Honberger (1978) wyznaczyli 
średnie wartości tej charakterystyki dla różnych 
typów utworów przypowierzchniowych. Dla pia
sków potencjał wilgotności przy wejściu powietrza 
wynosi |\j/.ę| = 12,8 cm. Wartość tę uznano za repre
zentatywną dla prób P I, P3 i P I2, a więc dla zwie- 
trzelin marmurów i jednej próby zwietrzelin gnej
sów. Dla pozostałych prób przyjęto |\|/5| = 9,0 cm 
(piaski gliniaste).

Wykorzystując wzór (4.3) określono czas, 
po jakim  zostanie całkowicie nasycona powierzch
nia utworów zwietrzelinowych. Pod uwagę wzięto 
opad o natężeniu 10, 50 i 100 mm/h oraz założono 
wilgotności początkowe utworów przypowierzch
niowych równe 20 i 40% (tab. 4.1). Analizując 
wyniki w tabeli 4.1 zauważa się, że tylko nawal- 
ne deszcze mogą powodować całkowite nasycenie 
skały wodą i prowadzić do formowania się spływu 
powierzchniowego i to nie we wszystkich analizo
wanych próbach. Nawet nawalne deszcze są całko
wicie pochłaniane przez zwietrzeliny marmurów
i o lepszej przepuszczalności zwietrzeliny gnejsów. 
Przy normalnych opadach nie występuje zjawisko 
osiągnięcia stanu nasycenia. Wyniki te potwierdza
ją  spostrzeżenia J. Tomaszewskiego (1994), który 
stwierdza, że przestrzenny spływ po powierzchni 
terenu na obszarze Karkonoszy jest rzadkością. Po
nieważ opady o intensywności powyżej"5b mm/h 
należą do rzadkości, należy stwierdzić, że na wię
kszości obszaru Masywu Śnieżnika infiltracja za
chodzi w warunkach niepełnego nasycenia wodą 
utworów przypowierzchniowych.

Analiza ta pokazuje również, jak istotna dla 
infiltracji jest początkowa wartość wilgotności 
warstw przypowierzchniowych. Wzrost wilgotno
ści początkowej z 20 do 40% skraca prawie dwu
krotnie czas potrzebny do osiągnięcia stanu pełnego 
nasycenia. Interesująca jest analiza głębokości 
frontu zwilżania, która pokazuje, że nawet przy 
dużym natężeniu opadu (10 mm/h) po upływie oko
ło 45 minut woda zwilża tylko warstewkę utworów 
przypowierzchniowych o miąższości około 17 cm.

Do analizy zasilania wód podziemnych nie
zbędna jest znajomość intensywności infiltracji i jej 
zmian w czasie. W tym celu wykorzystując wzory 
modelu Greena i Ampta dla okresów pełnego nasy
cenia skały wodą oraz wzór (4.1) dla przypadku, 
gdy natężenie deszczu jest mniejsze od współczyn
nika filtracji utworów przypow ierzchniowych, 
określono zm ienność intensywności infiltracji 
w czasie. Wyniki przedstawiono na ryc. 4.1. Biorąc 
pod uwagę opad o intensywności 100 mm/h i wil
gotność początkową utworów przypowierzchnio
wych Qp = 0,2 (ryc. 4 .la) po około 1,5 godziny 
w próbach P4, P10 i PI 1 natężenie infiltracji obniży 
się do wartości współczynnika filtracji gruntu. Dla 
próby P8 czas ten wynosi około 2,5-3 godzin. Przy 
wilgotności początkowej Qp = 0,4 i tym samym 
natężeniu (ryc. 4. Ib) wspomniane czasy potrzebne 
do obniżenia się natężenia infiltracji do wartości 
współczynników filtracji danych gruntów skracają 
się do 1 i 1,5 godziny. Przy opadzie o natężeniu 50

Tabela 4.2. Objętość infiltrującego opadu [%] w zależności 
od natężenia opadu i czasu jego trwania 

Table 4.2. Volume o f infiltrating precipitation [%] in relation 
to precipitation intensity and duration time

Natężenie opadu [mm/h]
Próba 50 100

Po czasie [h]
1 2 5 1 2

P4
Przy wilgotności początkowej 40% 

94,2 81,2 60,8 57,6 48,0
P8 100 100 100 100 99,8

P10 100 100 100 96,8 92,4
P il 97,2 84,6 66,9 59,2 49,6

Pozostałe 100 100 100 100 100

P4
Przy wilgotności początkowej 20% 

100 93,6 72,5 66,0 55,7
P8 100 100 100 100 100

P10' -^100 100 100 100 100
P il 100 97,6 " ~~~ 78,6 ‘ 67,3 58,3

Pozostałe 100 100 100 foo 100
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Ryc. 4.2. Wzrost wielkości infiltracji z czasem dla opadu deszczu o natężeniu 100 mm/h 
przy wilgotności początkowej skały: a) 20%, b) 40%

Fig. 4.2. Increase in infiltration value in time for rainfall with intensity 100 mm/h, 
at initial rock moisture: a) 20%, b) 40%

mm/h pełnemu nasyceniu uległy tylko dwie z ana
lizowanych prób, a czasy potrzebne do osiągnięcia 
natężenia infiltracji równego współczynnikowi fil
tracji warstwy nasyconej wydłużyły się przy tych 
próbach do 4 i 3 godzin (ryc. 4. lc) w zależności od 
wilgotności początkowej. Analizując przedstawio
ne krzywe można obliczyć dla każdej próby procent 
infiltrującego opadu w zależności od natężenia opa
du i czasu jego trwania (tab. 4.2).

Kolejnym krokiem analizy było porównanie 
wysokości słupa infiltrującej wody w czasie dla 
opadu o natężeniu 100 mm/h (ryc. 4.2a i b). Aby 
w utwory przypowierzchniowe mogło infiltrować 
100 mm opadu, potrzeba 1 -2 godz., w zależności od 
właściwości fizycznych i hydraulicznych utworów 
przypowierzchniowych. Należy jednak zaznaczyć, 
że dla zwietrzelin marmurów czas ten jest wyraźnie 
krótszy. W przedstawionym zakresie czasu (1-2 h) 
nie obserwuje się znaczącego zróżnicowania obję
tości infiltrującej wody w zależności od wilgotności

początkowej. Przy natężeniu opadu rzędu 10 mm/h 
infiltruje natomiast całkowita ilość wody dociera
jąca do powierzchni utworów zwietrzelinowych 
(brak osiągnięcia stanu pełnego nasycenia).

Istotnym dla oceny roli utworów zwietrzelino
wych w infiltracji jest określenie głębokości, na 
jaką dociera front zwilżania w czasie trwania opa
dów (ryc. 4.3). Głębokość ta ściśle uzależniona jest 
od natężenia deszczu i czasu jego trwania oraz od 
wilgotności początkowej utworów przypowierz
chniowych. Po 2 godz. opadu o natężeniu 100 
mm/h przy wilgotności początkowej 20% front 
zwilżania dociera dla próby PI na głębokość 0,5 m, 
natomiast przy wilgotności początkowej 40% już 
do głębokości ponad 1,5 m. Podobną zależność 
obserwuje się dla pozostałych prób. Przy zmniej
szeniu się wilgotności początkowej o połowę 
zmniejsza sięprawie dwukrotnie głębokość, na jaką 
dociera front zwilżania w czasie trwania opadu. 
Powyższa analiza wskazuje, jak  duże ilości wody
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Rye. 4.3. Głębokość docierania frontu zwilżania podczas opadu 
Fig. 4.3. Depth reached by the moistening front during precipitation
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Tabela 4.3. Głębokość, na jaką dociera front zwilżania [cm] 
w czasie opadu przy wilgotności początkowej utworów przypo

wierzchniowych 20%
Table 4.3. Depth which is reached by moistening front [cm] during 
precipitation at initial moisture o f  subsurface rocks being 20%

Natężenie opadu [mm/h]

Próba 10 50
Po czasie [h]

1 5 10 1 5

PI 6,1 30,5 61,0 19,5 97,7

P3 20,8 104,2 208,3 41,7 208,3

P4 2,7 13,7 27,5 11,7 44,6

P8 3,3 16,6 33,1 12,2 60,8

P10 3,1 15,3 30,6 12,1 60,4

P i l 3,1 15,3 30,6 11,8 51,7

P12 19,7 96,2 192,3 39,7 198,4

zużywane są w okresie letnim na uzupełnienie wil
gotności, kiedy to obserwuje się niskie wartości 
początkowe wilgotności skał. Podsumowując obli
czenia w tabeli 4.3 zestawiono głębokości, na jakie 
dociera front zwilżania dla opadów o różnym na
tężeniu przy wilgotności początkowej utworów 
przypowierzchniowych równej 20%.

Wyniki te pokazują, że nawet przy niewielkiej 
i miąższości utworów pokrywowych rzadko docho
dzi do zaniku strefy aeracji. Założenie J. Wasile
wskiego (1994) dla modelu rzeki Kamiennej w Kar
konoszach, mówiące o wysyceniu podczas dużego 
opadu całego profilu zwietrzelinowego i gromadze
nia się wody na powierzchni, która byłaby następnie 
odprowadzana w formie spływu powierzchniowe
go, nie znajduje potwierdzenia w przeprowadzo
nych obliczeniach.

Reasumując wyniki obliczeń infiltracji prze
prowadzone na podstawie modelu Greena i Ampta, 
należy stwierdzić, że ze względu na dużą przepusz
czalność utworów przypowierzchniowych spływ 
wody po powierzchni może się formować jedynie 
przy ekstremalnie wysokich natężeniach deszczu. 
Utwory zwietrzelinowe odgrywają istotną rolę 
w infiltracji. Świadczy o tym fakt, że nawet podczas 
długotrwałych opadów front zwilżania nie dociera 
do spągu tych warstw. Nie jest więc możliwy zanik 
strefy aeracji przez wysycanie „od dołu” całego 
profilu utworów zwietrzelinowych. Po zakończe
niu opadu cała objętość infiltrującej wody zawarta 
jest w pokrywie utworów zwietrzelinowych i nas
tępnie w procesie redystrybucji zasila wody pod
ziemne. Z tych względów utwory pokrywowe wpły
wają w sposób istotny na dynamikę obiegu wody 
w zlewni.

Rozważając przepływ wody w strefie utworów 
przypowierzchniowych, należy mieć na uwadze 
fakt, iż istotną rolę w przewodzeniu wody w tej 
strefie odgrywają makropory (Wilson, Luxmoore 
1988), czyli pory o średnicy powyżej 1000 pm, 
a powstające w wyniku m.in. procesów fizycznych, 
działalności zwierząt i roślin. Uwzględnienie ma- 
kropor w opisie matematycznym infiltracji wymaga 
zastosowania modelu łączącego obliczenia prze
pływu wody w dwóch systemach: przez makropo
ry i przez matrix utworów przypowierzchniowych 
(Beven, Germann, 1982). Wpływ m akropor na 
przepływ wód w strefie aeracji, w utworach przypo
wierzchniowych Masywu Śnieżnika szerzej opisa
no w rozdz. 5.

5. Odpływ podpowierzchniowy

Wielkość infiltracji nie jest równa zasilaniu 
wód podziemnych. Część infiltrującej wody zu
żywana jest w procesie ewapotranspiracji, a część 
uzupełnia niedobory wody w strefie utworów 
przypowierzchniowych. Poniżej głębokości, z któ
rej woda może zawracać ku powierzchni ziemi (do
lna granica utworów przypowierzchniowych), w za
sadzie nie obserwuje się zmian wilgotności skał 
(Dreibelbis, 1962). Woda, która tam dotrze, zasila 
wody podziemne. Aby określić objętość wody, jaka 
dotrze na tę głębokość po ustaniu opadu, należałoby

rozwiązać równanie przepływu wody w strefie nie
nasyconej (wzór 4.3), przy uwzględnieniu zapotrze
bowania roślin na wodę i wielkości parowania tere
nowego. Przegląd metod rozwiązujących to zagad
nienie został przedstawiony w pracy J. Kaniewskiej 
i P. Kowalika (1979).

Rozpatrując zasilanie wód podziemnych nie 
sposób pominąć istotnego składnika obiegu wody 
w zlewni, jakim  jest odpływ podpowierzchniowy 
(Tomaszewski, 1990). Formowanie się odpływu 
podpowierzchniowego jest możliwe w zlewniach,
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lipiec sierpień
—  przepływ M  opad

Ryc. 5.1. Wzrost średnich dobowych wartości przepływu Q Potoku Śnieżnego pod wpływem niewielkich opadów P  
Fig. 5.1. Increase in average daily flow values (Q) o f the Potok Śnieżny influenced by small precipitation (P)

w których górna warstwa utworów przypowierzch
niowych charakteryzuje się wysokim współczynni
kiem filtracji, a nieprzepuszczalna lub częściowo 
przepuszczalna warstwa znajduje się na pewnej głę
bokości. Takie warunki często występują w zalesio
nych zlewniach, gdzie warstwa organiczna utwo
rów przypowierzchniowych charakteryzuje się wy
ższą przepuszczalnością od warstwy mineralnej za
legającej niżej (Paluch, Walkowicz 1989, Sloan, 
Moore, 1984). W pracy G. P. Sloana i I. D. M oore’a, 
(1984) znaleźć można wiele metod opisujących od
pływ podpowierzchniowy. Na obszarze Masywu 
Śnieżnika przyczyn powstawania odpływu podpo- 
wierzchniowego nie należy upatrywać w różnicy 
właściwości hydrogeologicznych warstwy organi
cznej i mineralnej utworów przypowierzchnio
wych, gdyż jak  pokazały obliczenia z rozdziału 3 
i 4 warstwa mineralna cechuje się stosunkowo wy
sokim współczynnikiem filtracji i jedynie przy du
żym natężeniu deszczu istniałaby możliwość jego 
formowania się. Większą wagę należy pod tym 
względem przywiązywać do zróżnicowania litolo- 
gii w profilu pionowym pokryw zwietrzelinowych 
(patrz rozdz. 3.1). Istotniejszy jednak jest fakt obe
cności w górnej części profilu zwietrzelinowego 
makropor, które decydują o przewodzeniu wody 
w tej strefie (Beven, Germann 1982). Powoduje to, 
że modelowanie odpływu podpowierzchniowego 
staje się wręcz niemożliwe i ogranicza się do czystej 
s p e k u la c j i

W czasie realizacji badań nad zasilaniem wód 
podziemnych autor nie zajmował się pomiarami 
odpływu podpowierzchniowego, jednak kilkakrot

nie zetknął się z jego wystąpieniem. Rezultaty tych 
spostrzeżeń są uzupełnieniem opisu procesu infil
tracji przedstawionego w poprzednim rozdziale.

W Sudetach pomiary odpływu podpowierz
chniowego realizow ane były w K arkonoszach 
przez J. Tomaszewskiego (1993). Na podstawie 
tych badań stwierdzono, że „strome” wezbrania 
i przybory karkonoskich cieków są w głównej mie
rze kształtowane przez zasilanie wodami z odpływu 
podpowierzchniowego. Zauważono również, że do 
wystąpienia tej formy odpływu niezbędna jest od
powiednia ilość wody do nasycenia gruntu oraz 
przeniknięcia w systemy przewodzące. Ilość tę 
określono jako stratę początkową, która może do
chodzić do kilkunastu milimetrów opadu w okre
sach, gdy powierzchnia terenu i grunty są przesu
szone. Wówczas nawet intensywne i wydajne opady 
mogą zupełnie nie wywołać spływu podpowierz
chniowego. Wyniki obserwacji z obszaru Masywu 
Śnieżnika świadczą natomiast, że nawet niewielki 
opad rzędu 4-6 mm powoduje uruchomienie odpły
wu podpowierzchniowego oraz wzrost odpływu na 
potoku (ryc. 5.1). Druga połowa lipca i sierpień 
1992 r. cechowały się stosunkowo niskimi opadami 
i wysokimi temperaturami powietrza. Spowodowa
ło to znaczny spadek wilgotności utworów pokry
wowych. Stąd zadziwiający jest wzrost średniego 
dobowego przepływu potoku w dniu 31 lipca o pra
wie 1,5 1/s po opadzie równym 5 mm. Taki podwy
ższony przepływ całkowity utrzymywał się również 
następnego dnia po opadzie. Podobna sytuacja za
istniała 3 sierpnia, gdy opad równy 6,8 mm spowo
dował wzrost średniego przepływu o ponad 2 1/s.
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Rye. 5.2. Wzrost przepływu Potoku Śnieżnego po opadach 
Fig. 5.2. Increase in flow of the Potok Śnieżny after precipitation

Obliczone objętości obu fal podwyższonego prze
pływu (wezbraniowych) dały wskaźnik odpływu 
równy 0,2 i 0,3 mm. Godzinowe zmiany przepływu 
całkowitego Potoku Śnieżnego związane z opadami 
deszczu obrazują krzywe na ryc. 5.2. Przedstawio
nych wzrostów przepływu nie można tłumaczyć 
opadem deszczu na powierzchnię wody w cieku 
i strefę przykorytową, gdyż powierzchnie wszy
stkich cieków na obszarze zlewni Potoku Śnieżnego 
stanowią zaledwie 0,0007% powierzchni zlewni. 
Stąd należy sądzić, że o przedstawionych wzrostach i 
przepływu decyduje odpływ podpowierzchniowyy 

Omówione (ryc. 5.1 i 5.2) wzrosty przepływu 
całkowitego związane są niewątpliwie ze zmniej
szeniem się ewapotranspiracji, w czasie gdy nawet

niewielkiemu opadowi towarzyszy znaczny wzrost 
wilgotności powietrza i obniżenie jego temperatury. 
Wówczas to siły osmotyczne są nieporównywalnie 
mniejsze od sił grawitacyjnych i dochodzi do uwol
nienia znacznych ilości wody. Nie można również 
wykluczyć zjawiska przychodu wody na obszarze 
zlewni poprzez skraplanie się pary wodnej zawartej 
w powietrzu na ziarnach mineralnych utworów 
przypowierzchniowych. Przypuszczenie to zdają 
się potwierdzać wzrosty średniego przepływu Poto
ku Śnieżnego po wręcz śladowych wartościach opa
du, jak miało to miejsce 23 lipcaoraz l Oi l l  sierpnia 
(ryc. 5.1). Na ryc. 5.3 zestawiono przebieg tempe
ratur i wilgotności powietrza oraz przepływu całko
witego Potoku Śnieżnego. Porównując tę rycinę
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Ryc. 5.3. Zmiany przepływu Potoku Śnieżnego Q na tle zmian temperatury T i wilgotności W 
Fig. 5.3. Changes o f  flow of the Potok Śnieżny (Q) against temperature (T) and humidity ( W) changes
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Rye. 5.4. Zmiany wydajności źródła K 15 po opadzie deszczu 
Fig. 5.4. Changes o f  K 15 spring productiveness after rain

z ryc. 5.1 zauważa się, że wspomnianym niewiel
kim opadom deszczu w dniach 23 lipca i 10-11 i 13 
sierpnia towarzyszyły spadki temperatury i wzrost 
wilgotności powietrza.

Kondensacja wody na ziarnach mineralnych 
utworów przypowierzchniowych jako źródło dosta
wy wody i zasilania wód podziemnych może być 
wytłumaczeniem zaobserwowanej większej ilości 
infiltrującej wody w lizymetrach od wartości zano
towanego w tym samym czasie opadu (Gregorczuk, 
Sawicki 1993, Paluch, Walkowicz 1989). Ten spo
sób dostawy wody na obszar zlewni nie jest uwz
ględniany w podstawowych bilansach wodnych, 
a może mieć znaczną wartość, szczególnie w obsza
rach górskich.

Podobny wzrost odpływu po niewielkich opa
dach rzędu 5 mm zaobserwowano również w źród
łach. Na ryc. 5.4. przedstawiono godzinowe zmiany 
wydajności źródła K 15. Zauważalny na ryc. 5.4 
wzrost wydajności źródła nastąpił 15 minut po roz
poczęciu opadu. Opad ten trwał niespełna godzinę, 
a w tym czasie spadło 5 mm wody. Spowodował on 
wzrost wydajności źródła do stanu, jaki zanotowano 
na trzy dni przed wystąpieniem omawianego epizo
du opadowego. Tym samym należałoby sądzić, że 
nastąpiło uzupełnienie zasobów wody w zbiorniku 
wód podziemnych drenowanym przez to źródło 
o wartość równą objętości wody, jaka odpłynęła 
z niego w ciągu trzech kolejnych dni poprzedzają
cych omawiany opad. Zjawisko to jest o tyle cie-

lata
Ryc. 5.5. Zmiany wydajności źródła K 15 

Fig. 5.5. Changes o f K 15 spring productiveness
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kawę, że źródło to praktycznie przez cały okres 
lata i wczesną jesień nie wykazuje żadnego zasila
nia (ryc. 5.5). Obserwuje się jedynie w tych okre
sach nie zakłóconą niczym regresję, chociaż w tym 
czasie występowały opady, i to niejednokrotnie 
o znacznej wartości. Stąd należy przyjąć, że w zbior
niku zasilającym to źródło nie nastąpiło w anali
zowanym dniu zasilanie, a wzrost wydajności spo
wodowany był dopływem wody ze strefy, w której 
dochodzi do form ow ania się odpływu podpo- 
wierzchniowego. Biorąc pod uwagę szybką reakcję

wspomnianego źródła na opad deszczu, należy są
dzić, że dopływ wody do miejsca drenażu z odpły
wu podpowierzchniowego związany jest z makro- 
porami.

Uogólniając powyższe, należy stwierdzić, że 
odpływ podpowierzchniowy odgrywa znaczną rolę 
w obiegu wody w zlewni, przez co wpływa bezpo
średnio na wielkość zasilania. Główną rolę w prze
pływie wody w formie odpływu podpowierzchnio
wego pełnią makropory, a dopływ wody do miejsc 
drenażu jest bardzo szybki.

6. Analiza warunków zasilania wód podziemnych

6.1. Analiza odpływu podziemnego

Metodyka

Lokalny system krążenia, jakim  jest zlewnia 
o powierzchni do kilkuset kilometrów kwadrato
wych, zbiera w postaci odpływu podziemnego naj
częściej 80-90% całkowitego zasilania wód podzie
mnych (Wallick, Toth, 1976). Ilościowo infiltrację 
można więc ocenić na podstawie analizy odpły
wu podziemnego. Odpływ podziemny wyznaczono 
metodą ścięcia fali wezbraniowej (SFW) (Kiciński, 
1961.). Na podstawie wartości rocznych odpływu 
podziemnego obliczono wartość średnią roczną 
dla analizowanego pięciolecia oraz porównano ją  
z odpływem podziemnym wyznaczonym metodą 
Wundta i metodą Killego. W obu tych metodach 
odpływ podziemny wyznacza się na podstawie naj
niższych miesięcznych przepływów w wieloleciu. 
W metodzie Wundta za odpływ podziemny przyj
muje się średnią z minimalnych miesięcznych prze
pływów w rozpatrywanym okresie (Sokołow, Sar- 
kisjan, 1981). W metodzie Killego wyznaczenie 
odpływu podziemnego polega na wykreśleniu krzy
wej częstotliwości przepływów minimalnych. Prze
pływ odpowiadający połowie liczby obserwacji od
niesiony do prostej wyrównującej jest średnim od
pływem podziemnym. Wyniki uzyskane metodą 
Killego są zwykle niższe od wyników otrzymanych 
metodą Wundta. Według I. Dynowskiej (1984) od
pływ podziemny obliczony metodą Killego pocho
dzi wyłącznie lub prawie wyłącznie ze strefy satu
racji, to znaczy bez udziału wód z odpływu podpo
wierzchniowego. Odpływ podpowierzchniowy jest

natomiast zawarty w wynikach otrzymanych meto
dą Wundta czy metodą ścięcia fali wezbraniowej. 
Według autora nie ma jednak podstaw do takiej 
interpretacji różnic w wynikach oceny odpływu 
podziemnego poszczególnymi metodami. Natomiast 
zgodnie z sugestiami P. Jokiela (1994), jeżeli uznać 
metodę ścięcia fali wezbraniowej za metodę „nor
matywną”, to metoda Wundta dała dla 85 z analizo
wanych przez niego zlewni wyniki o 3% niższe, 
a metoda Killego o 14%. Z tych względów wyniki 
otrzymane metodą SFW i metodą Wundta mogą być 
porównywalne. iDo scharakteryzowania odpływu 
podziemnego wykorzystuje się współczynnik od
pływu podziemnego (3, który definiowany jest jako 
stosunek odpływu podziemnego do opadu (Gutry- 
Korycka, 1978):

p = ^ . .  100%. (6.1)

Współczynnik ten obrazuje, jaki procent opa
dów bierze udział w podziemnym systemie krążenia 
wody na obszarze zlewni. Dlatego możliwe jest jego 
wykorzystanie do analizy zasilania wód podziemnych.

W celu wyznaczenia średniego opadu w anali
zowanych zlewniach oparto się na pomiarach w 17 
stacjach (tab. 6.1). Średni opad wyznaczono, stosu
jąc metodę izohiet (MI) oraz hipsometryczną (MH). 
Obie metody wykorzystuje się przy analizie śred
niego opadu w zlewni w obszarach górskich (Dy- 
nowska, Tlałka, 1982). Wykorzystanie drugiej ze 
wspomnianych metod było możliwe po stwierdze
niu występowania znacznej zależności opadu od 
wysokości terenu na tym obszarze, co wykazano 
w rozdziale 2 (ryc. 2.4).
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Tabela 6.1. Zestawienie opadów na stacjach pomiarowych 
na obszarze Masywu Śnieżnika i jego najbliższego otoczenia 

(wg IMGW)
Table 6.1. Comparison o f  precipitation on measurement 

stations on the Śnieżnik M assif area and its closest vicinity 
(according to IMGW data)

Stacja
opadowa

Wysokość 
[m n.p.m.] 1976

Opad w latach [mm] 

1977 1978 1979 1980 1976-
1980

Międzylesie 440 800 943 847 823 952 873

Szklarnia 540 751 941 736 728 960 823

Domaszków 410 675 855 667 747 853 759

Długopole 393 747 987 786 855 1030 881

Bystrzyca
Kłodzka 365 611 812 562 690 776 690

Międzygórze 700 992 1266 888 893 1199 1048

Marcinków 790 912 1212 797 952 1034 981

Nowa
Morawa 670 1103 1351 825 932 1169 1076

Bielice 695 1062 1447 856 876 1205 1089

Nowy
Gierałtów 635 1005 1347 803 916 1182 1051

Stronie
Śląskie 500 947 1104 678 901 975 921

Lądek Zdrój 461 832 1184 706 907 997 925

Śnieżnik 1425 1279 1879 1390 1665 1991 1641

Wielki Lej 1000 1205 1806 1267 1227 1393 1380

Kamienica 700 1197 1576 1147 1100 1479 1300

Bolesławów 600 1012 1121 799 946 1220 1020

Kletno 680 1103 1290 875 979 1127 1075

Wyniki badań

Autor wyznaczył dla lat 1976-1980 odpływ 
podziemny dla pięciu zlewni z obszaru Masywu 
Śnieżnika. Są to zlewnie rzeki Morawki, Kamie
nicy, Kleśnicy, Białej Lądeckiej po wodowskaz 
w Lądku Zdroju i Wilczki po Wilkanów (tab. 6.2). 
Wybór wspomnianego okresu podyktowany był 
prowadzeniem w tym czasie przez IMGW na ob
szarze Masywu Śnieżnika badań szczegółowych. 
Ocenę odpływu podziemnego oparto na danych 
uzyskanych z sieci obserwacyjnej opadów i prze
pływów znacznie rozszerzającej sieć podstawową. 
W przypadku trzech zlewni wykorzystano dane za
mieszczone w pracy W. Ciężkowskiego et al. (w dru
ku). Dla Białej Lądeckiej i Wilczki wykorzystano 
materiały IMGW publikowane w Rocznikach Wód 
Powierzchniowych.

Wyższy odpływ podziemny cechuje zlewnie 
Morawki, Kamienicy i Kleśnicy, natomiast wy
raźnie niższy odpływ podziemny mają zlewnie

Białej Lądeckiej i Wilczki. W dalszej analizie wy
korzystano wyniki odpływu podziemnego otrzyma
nego za pomocą metody ścięcia fali wezbraniowej.

Tabela 6.2. Średni odpływ podziemny w wybranych zlew
niach Masywu Śnieżnika z lat 1976-1980 

Table 6.2. Average yearly runoff in selected catchments in the 
Śnieżnik M assif in 1976-1980

Zlewnia Powierzchnia
[knf]

Odpływ podziemny [mm] 
wyznaczony metodą 

SFW Wundta Killego

Morawka 17,5 600 598 521

Kamienica 14,3 556 556 507

Kleśnica 14,5 692 692 609
Biała
Lądecka 166,0 387 356 313
Wilczka 35,1 441 421 359

W tabeli 6.3 zestawiono obliczone wysokości 
opadów rocznych i ich średnie z wielolecia 1976- 
1980 na obszarze badanych zlewni. Zauważa się, 
że opady wyznaczone metodami MI i MH wy
kazują znaczne podobieństwo (ryc. 6.1). Wyzna
czając średni opad w zlewni metodą krzywej hipso- 
graficznej, uzyskuje się nieznacznie wyższe war
tości niż w przypadku metody izohiet. Znaczny 
udział w przychodzie wody z atmosfery w obsza-

Tabela 6.3. Roczne opady i ich średnia z wielolecia 1976-1980 
w wybranych zlewniach Masywu Śnieżnika (w mm) 

wyznaczone metodami MI i MH 
Table 6.3. Yearly precipitation and their average value from 
the years 1976-1980 in selected catchments in the Śnieżnik 

Massif (in mm) determined with MI and MH methods

Opad w latach
Zlewnia

1976 1977 1978 1979 1980 1976-
1980

Morawka MI 1135 1395 922 1022 1280 1129
MH 1104 1495 990 1105 1320 1179

różnica -31 100 68 83 40 50
Kamienica MI 1191 1562 1100 1136 1398 1285

MH 1108 1533 1023 1139 1356 1221
różnica -83 -29 -63 3 -42 •-64

Kleśnica MI 1137 1412 991 1051 1281 1166
MH 1118 1540 1030 1148 1363 1228

różnica -19 128 39 103 82 62
B. Lądecka MI 1039 1340 858 1051 1192 1068

MH 1039 1393 934 1038 1240 1114
różnica 0 53 76 -23 48 46

Wilczka MI 1060 1375 1001 1017 1286 1140
MH 1094 1508 1013 1132 1352 1221

różnica 34 133 12 115 66 81

MI — metoda izohiet, MH — metoda hipsograficzna
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Ryc. 6.1. Porównanie dwóch metod wyznaczania średniego 
opadu w  zlewni

Fig. 6.1. Comparison o f  two methods o f  determination 
o f average precipitation in a catchment

rach górskich mają również osady powstające głów
nie z mgły (Kwiatkowski, 1978). Mogą one stano
wić nawet powyżej 30% mierzonego opadu. Z tych 
względów, mimo iż metoda krzywej hipsograficz- 
nej daje według A. Curta i M. T. Bare’a (1984) 
wyniki „zawyżone”, wydaje się stosowne oparcie 
się w dalszej analizie na wartościach opadów otrzy
manych tą właśnie metodą.

Analizując zmienność odpływu podziemne
go w poszczególnych latach (tab. 6.4, ryc. 6.2) wi
dać, że dla każdej zlewni obserwuje się wzrost 
odpływu podziemnego wraz z wysokością opadu.

Tabela 6.4. Kształtowanie się odpływu podziemnego (mm) 
w latach 1976-1980

Table 6.4. Groundwater run-off (mm) in the years 1976-80

Zlewnia
1976 1977

Lata

1978 1979 1980 1976-
1980

Morawka 523 638 486 497 858 600

Kamienica 478 611 536 560 593 556

Kleśnica 620 857 611 524 867 692

Biała
Lądecka 399 391 335 361 451 387

Wilczka 360 637 444 347 416 441

Stosując wzór 6.1 obliczono średnie współ
czynniki odpływu podziemnego pięciu zlewni dla 
analizowanego pięciolecia (tab. 6.5). Na obszarze 
Masywu Snieżnika średnio infiltruje od 30% do 
ponad 50% opadów. Najwyższe wartości zasilania 
notuje się w zlewni Kleśnicy. Niewątpliwie związa
ne jest to z obecnością w kompleksie skalnym so- 
czew wapieni oraz dobrymi parametrami infil
tracyjnymi pokryw zwietrzelinowych, wykształco
nych właśnie na wapieniach (patrz rozdz. 4). Mo
żliwy jest również dopływ wody ze zlewni sąsied
nich, na co wskazuje za niska wartość parowania 
obliczona metodą bilansu wodnego (rozdz. 2.3). 
Uzyskane wartości współczynnika odpływu pod
ziemnego są przynajmniej dwukrotnie wyższe niż 
wartości podawane przez M. Gutry-Korycką (1978) 
dla zlewni nieciągłych struktur fałdowych, do któ
rych zaliczają się Sudety. Podobne do prezen
towanych tu wartości uzyskano również dla krys
talicznego masywu karkonosko-izerskiego. Dla 
lat 1987-89 współczynnik odpływu podziemnego

Ryc. 6.2. Wzrost odpływu podziemnego przy zwiększaniu się średniego opadu w zlewni 
Fig. 6.2. Increase in groundwater run-off with increase o f the average precipitation in the catchment
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Tabela 6.5. Charakterystyki analizowanych zlewni i wartości 
współczynnika odpływu podziemnego w latach 1976-1980 
Table 6.5. Characteristics o f selected catchments and values 

o f groundwater runoff coefficient in the years 1976-1980

Charakterystyka zlewni Współczynnik

Powierzchnia podziemnego
[km-] r%l

Morawka 17,5 1179 51,0

Kamienica 14,5 1221 45,5

Kleśnica 14,8 1228 56,4

B. Lądecka 166 1114 34,7

Wilczka 35,1 1221 36,1

Wartość odpływu uzależniona jest ściśle od 
opadu (ryc. 6.2). Jednak istotnym zagadnieniem jest 
określenie innych czynników mających wpływ na 
zasilanie wód podziemnych. Charakterystyką wy
kazującą zmienność w poszczególnych latach jest, 
oprócz opadu, temperatura powietrza. Na ryc. 6.4 
przedstawiono zależność odpływu podziemnego od 
średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze 
pięciu analizowanych zlewni. Nie obserwuje się 
występowania wyraźnej zależności pomiędzy obie
ma charakterystykami. Efekt wpływu temperatury 
na zmienność zasilania wód podziemnych najlepiej 
zobrazują obliczone współczynniki korelacji Ken-

w zlewni Kamiennej po wodowskaz w Piechowi
cach (99,2 km2) według H. Marszałka (1994) wy
niósł 38%.

Oprócz średnich wartości współczynnika od
pływu podziemnego istotne jest przedstawienie 
jego zmienności w poszczególnych latach (tab. 
6.6). Obserwuje się stosunkowo niewielką zmien
ność analizowanego parametru w poszczególnych 
zlewniach. Jeżeli przyrównać współczynnik od
pływu podziemnego do wielkości średniego opadu 
w zlewni w danym roku (ryc. 6.3), to widać, że 
stosunek odpływu podziemnego do opadu nie zale
ży od wielkości opadu i jest podobny do siebie 
w obrębie każdej zlewni w latach suchych i mo
krych. Można więc stwierdzić, że wody podziemne 
zasila w każdym roku w przybliżeniu taki sam 
procent opadów charakterystyczny dla danej zlew
ni. Wyniki te są odmienne od spostrzeżeń z dorzecza 
Warty (Pasławski, Kaczorowska, 1974), gdzie wy
kazano zależność współczynnika odpływu podzie
mnego od wartości opadu.

Tabela 6.6. Współczynniki zasilania podziemnego 
w latach 1976-1980

Table 6.6. Coefficients o f groundwater recharge 
in the years 1976-1980

Zlewnia
1976 1977

Okres

1978 1979 1980 1976-
1980

Morawka 47,4 42,7 49,1 45,0 65,0 51,0
Kamienica 43,1 39,9 52,7 49,2 43,7 45,5
Kleśnica 55,5 55,6 59,2 45,6 63,4 56,4
Biała Lądecka 38,4 28,1 35,9 34,8 36,4 34,7
Wilczka 32,9 42,2 43,8 30,6 30,8 36,1

dalia. W pierwszej kolejności porównano ze sobą 
odpływ podziemny i opad. Wyniki przedstawia 
pierwsza część tabeli 6.7. Wartości współczynnika 
korelacji zawierają się w przedziale 0,33-0,73. Naj
ściślejsza zależność odpływu podziemnego od opa
du występuje w zlewniach Morawki i Kamienicy, 
a najmniejsza w zlewni Wilczki. W drugim etapie 
obliczono współczynniki korelacji częściowej Ken- 
dalla, traktując temperaturę jako składnik ustalony.

Ryc. 6.3. Zależność współczynnika odpływu podziemnego od opadu 
Fig. 6.3. Dependence o f groundwater runoff coefficient on precipitation
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Rye. 6.4. Porównanie odpływu podziemnego ze średnią temperaturą w zlewni 
Fig. 6.4. Comparison o f  groundwater runoff with average temperature in the catchment

Zauważa się wzrost współczynników korelacji 
w każdym z analizowanych przypadków. Można 
więc twierdzić, że zmienność temperatury, a co za 
tym idzie i ewapotranspiracji, na obszarze zlewni 
ma znaczący wpływ na zasilanie wód podziemnych.

Zasilanie wód podziemnych wykazuje dużą 
zmienność w ciągu roku. Związane jest to z cykli
czną zmiennością warunków meteorologicznych, 
które decydują o warunkach przyrodniczych. Z tych 
względów w umiarkowanej strefie klimatycznej 
zmienność warunków meteorologiczno-hydrologi
cznych powinna być rozważana w rozbiciu na zi
mną i ciepłą porę roku. Podejście takie wymaga 
uwzględnienia w analizie zasilania wielu dodatko
wych czynników wpływających na wartość zasila
nia, a trudnych do jednoznacznego oszacowania, 
np. wpływ pokrycia terenu. Różnice w ilości wody 
zasilającej wody podziemne w zależności od spo
sobu dostawy wody na powierzchnię zlewni (to
pnienie pokrywy śnieżnej, opad deszczu) omówio
ne zostały we wcześniejszych pracach autora (Tarka

1990, 1993a). Chcąc zaobserwować zmiany zasila
nia w odniesieniu do wspomnianych dwóch sezo
nów roku, dla trzech z analizowanych zlewni obli
czono dla lat 1976 i 1977 letnie i zimowe wartości 
odpływu podziemnego i współczynniki zasilania 
podziemnego (tab. 6.8). Dane zawarte w tabeli 6.11 
dowodzą, że stosunek odpływu podziemnego do opa
du w okresie zimowym jest od ponad półtora do

Tabela 6.8. Sezonowe wartości odpływu podziemnego 
i sezonowe współczynniki zasilania podziemnego 
Table 6.8. Seasonal values o f groundwater runoff 
and seasonal coefficients o f  groundwater recharge

Kamienica Biała Lądecka Wilczka
Punkt H, P H, P H, P

[mm] [mm] p [mm] [mm] [mm] [mm] p

Zima 76 210 388 54,1 170 344 49,4 175 374 46,8
Lato 76 268 720 37,2 229 695 32,9 185 720 25,7

Zima 77 311 516 60,3 217 479 45,3 321 517 62,1

Lato 77 300 1017 29,5 174 914 19,0 316 991 31,9

zima: listopad-kwiecień; lato: maj-październik, Hg — odpływ pod
ziemny, P -  opad, P -  współczynnik odpływu podziemnego.

Tabela 6.7. Wartości współczynników korelacji rangowej 
Kendalla pomiędzy odpływem podziemnym a opadem 

Table 6.7. Values o f  coefficients o f Kendall rank correlation 
between groundwater runoff and precipitation

Zlewnia

Wartość współczynników korelacji pomiędzy 
odpływem podziemnym a

opadem przy ustalonej 
temperaturze powietrzaopadem

Morawka 0,733 0,755

Kamienica 0,733 0,787

Kleśnica 0,600 0,661

Biała Lądecka 0,600 0,667

Wilczka 0,333 0,378

prawie dwa i pół raza większy niż w okresie letnim. 
Jednocześnie w okresie zimowym opady są prawie 
dwukrotnie niższe niż w okresie letnim. Świadczy to 
o dużej roli temperatury powietrza, a co za tym idzie 
ewapotranspiracji i pokrywy roślinnej w procesie za
silania. Z danych w tabeli 6.8 widać, że wartości 
odpływu podziemnego w okresie zimowym i letnim 
są zbliżone. Na odpływ podziemny w okresie letnim 
wpływa także drenowanie zbiornika wód podzie
mnych, którego napełnienie związane jest z opadami 
pochodzącymi z okresu zimowego. Różnice pomię
dzy zasilaniem letnim a zimowym najlepiej zobra
zują więc wyniki badań lizymetrycznych.
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6.2. Charakterystyka i wyniki badań 
infiltrometrycznych

Metodyka

W poprzednim rozdziale przedstawiono zróż
nicowanie wartości odpływu podziemnego, a tym 
samym zasilania w wybranych zlewniach Masywu 
Śnieżnika oraz jego zmiany w czasie. Przy chara
kterystyce zmienności zasilania w ciągu roku naj
lepiej, jak już  wspomniano, oprzeć sięna pomiarach 
infiltracji. Najbardziej praktyczną metodą oceny 
ilości infiltrującej wody są badania lizymetryczne. 
Do tego celu wykorzystuje się różnej konstrukcji 
urządzenia, zwane lizymetrami (Kitching, Shearer, 
1982; Kitching et al., 1977; Paluch, 1986; Pieczyń
ski, 1981). Lizymetr reprezentatywny, tzn. taki, któ
ry oddaje rzeczywistą ilość infiltrującej wody po
winien charakteryzować się następującymi cechami 
(Lerner et al., 1990):

1) zawierać nie naruszony profil glebowy;
2) mieć dostatecznie dużą średnicę, aby minima

lizować procesy przepływu wody przy ściankach li- 
zymetru oraz uwzględniać heterogeniczność ośrodka;

3) być na tyle głębokim, aby zawierać w sobie 
cały system korzeniowy;

4) być przykrytym tą samą roślinnością co ob
szar przyległy;

5) charakteryzować się tymi samymi warunka
mi hydraulicznymi przy dnie jak teren przyległy na 
tej samej głębokości;

6) być wodoszczelnym.
W Polsce do badań lizymetrycznych najczę

ściej wykorzystuje się lizymetry w postaci wazo
nów (np. lizymetr Baca-Ostromęckiego) lub skrzy
ni (Pieczyński, 1981). Do wnętrza wazonu czy 
skrzyni, która wkopana jest w grunt równo z powie
rzchnią ziemi, włożony jest monolit ośrodka skal
nego. Monolit ten nie może być naruszony, musi 
mieć naturalną strukturę, teksturę i zawierać wszy
stkie inne składniki łącznie z roślinnością. Jed
nak na skutek odseparowania takiego monolitu od 
otoczenia i wyeliminowanie tym samym odpływu 
podpowierzchniowego, trudno jest spełnić 5 z wymie
nionych warunków. Również w czasie montażu te
go typu lizymetrów problematyczne jest spełnienie 
warunku pierwszego. Z tych względów odpowied
niejsze do pomiarów lizymetrycznych wydaje się 
urządzenie zaproponowane przez J. Palucha (1986). 
Częścią roboczą tego typu urządzenia jest powierz
chnia chwytna umieszczona na określonej głęboko
ści w ścianie odkrywki glebowej (szybiku) poprzez

Ryc. 6.5. Wzrost infiltracji w zależności od wzrostu opadu i wysokości położenia punktu pomiarowego 
Fig. 6.5. Increase in infiltration in relation to increase in precipitation and elevation o f  measurement point
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szczelinę wydrążoną piłą ręczną lub wciśnięta za 
pomocą podnośnika mechanicznego.

Montaż lizymetrów w obszarze górskim, zbu
dowanym ze skał krystalicznych, jest przedsięwzię
ciem trudnym pod względem technicznym. Wpły
wa na to dostępność terenu, jak i struktura utworów 
przypowierzchniowych, gdzie w obrębie drobniej
szej frakcji tkwią większe bloki skalne. Z tych 
względów autor zdecydował się na instalację od
miennego typu lizymetru. Jest to urządzenie do 
zbierania wody w kształcie miski, od którego wę
żem odprowadzana jest woda do pojemnika zbior
czego. Powierzchnie zbierające lizymetrów zain
stalowane zostały na głębokości 0,9 m, a nachylenie 
ich było zgodne z nachyleniem powierzchni terenu. 
Ponieważ przepływ wód w strefie aeracji jest za
zwyczaj pionowy, to powierzchnia zbierająca przy 
takiej instalacji urządzenia ma inną średnicę efe
ktywną do zbierania wody w każdym lizymetrze. 
Na obszarze zlewni Kamienicy i Kleśnicy umiesz
czono trzy tego typu urządzenia. Instalację ich wy
konano wiosną 1992 r. Obok każdego lizymetru 
zainstalowano także deszczomierz, w którym rów
nolegle z pomiarami infiltracji notowano wartość 
opadu. Podstawową charakterystykę lizymetrów 
zawiera tabela 6.9.

Lizymetry dają jedynie punktowe pomiary in
filtracji. Infiltracja wykazuje natomiast bardzo dużą 
zmienność w planie (Marcinek, 1992). Jak pokazały 
badania (Kitching, Day, 1979) dwa lizymetry zało
żone w tych samych warunkach agrometeorologi
cznych w odległości 50 m od siebie wykazały ilość 
infiltrującej wody odpowiednio: 159 i 114 mm/rok. 
Różnica więc pomiędzy obydwoma punktami wy
nosi 28%. Sam fakt montażu lizymetru powoduje 
zmiany w strukturze i teksturze utworów przypo
wierzchniowych oraz zaburzenia wilgotności natu
ralnej. Potrzebny jest więc pewien czas, aby prze
pływ w takim profilu wrócił do warunków natural
nych lub do nich zbliżonych. D. N. Lerner et al., 
(1990) podają, że dla obszaru, gdzie początkowa 
wilgotność gleby wynosi 20%, a roczna ilość infil
trującej wody 100 mm, dla lizymetru położonego 
na głębokości 2 m potrzebne są na to 4 lata. Proble
matyczne jest więc, czy w przypadku naruszenia 
struktury glebowej, jaka nastąpiła przy instalacji 
lizymetrów w Masywie Śnieżnika, możliwy jest 
powrót przepływu wody do warunków zbliżonych 
do naturalnych. Z tych względów przeprowadzone 
badania lizymetryczne w zakresie uzyskanych wy
ników należy traktować jako orientacyjne. Umo

żliwiają one jednak analizę zmienności infiltracji 
w czasie.

Wyniki badań

W tabeli 6.10 zestawiono wyniki dwuletnich 
pomiarów infiltracji. Ze względów technicznych 
nie udało się pomierzyć całkowitej ilości infiltrują
cej wody. W niektórych bowiem okresach (inten
sywna infiltracja) następowało przelewanie się wo
dy z pojemnika zbierającego.

Ze względu jednak na wspomniane wcześniej 
naruszenie struktury gleby w czasie montażu lizy
metrów najbardziej wiarygodne wyniki daje analiza 
okresów z brakiem przesączania lub jego minimal
ną ilością. Można bez obaw popełnienia błędu za
łożyć, że jeżeli woda nie przesiąka przez skałę
0 naruszonej strukturze, to tym bardziej nie przesią
ka przez jej profil naturalny. W każdym z trzech 
poddanych obserwacjom okresach letnio-jesien
nych nie obserwowano w zasadzie przesiąkania 
wody przez trzy miesiące. W 1992 r. był to okres 
od połowy lipca do połowy października, a w 1993
1 1994 r. od początku maja do końca lipca. Wartości 
infiltracji w tych okresach zestawiono na tle opa
dów w tab. 6.11. Główna część infiltracji zachodzi 
w okresie od września lub października do końca 
kwietnia, a najwyższe wartości infiltracji występu
ją  wtedy, gdy topnieje pokrywa śnieżna. Przeana
lizowano dwa okresy zimowe, podczas których po
krywa śnieżna formowała się oraz topniała w czasie 
kilku okresów ocieplenia. W okresach tych infiltro
wało od 50 do ponad 70% opadów (tab. 6.12). 
Obserwuje się natomiast znaczne różnice w ilości 
infiltrującej wody pomiędzy poszczególnymi sezo
nami. Wpływa na to oprócz różnicy w wysokości 
opadu również różny przebieg topnienia pokrywy 
śnieżnej oraz jej struktura w okresie poprzedzają
cym topnienie. Zima w roku 1992/93 była stosun
kowo ciepła i w niższych partiach Masywu Śnież
nika kilkakrotnie obserwowało się całkowity zanik 
pokrywy śnieżnej. Natomiast w roku 1993/94 po-

Tabela 6.9. Podstawowe charakterystyki lizymetrów 
Table 6.9. Basic characteristics o f  lysimeters

Punkt Liz-1 Liz-2 Liz-3

Wysokość terenu 840 955 1090
[m n.p.m.]

Powierzchnia 1213 1244 1218
zbierająca [cm ]

Charakter obszaru zalesiony odkryty odkryty

Utwory skalne gnejsy paragnejsy łupki łyszczykowe
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Tabela 6.10. Wielkości infiltracji [mm] 
Table 6.10. Infiltration values in mm

Data liz-1 liz-2 liz-3

92-07-18 3,3 10,1 -
92-08-01 0,0 0,0 -
92-08-15 0,0 0,0 0,1
92-08-31 0,0 0,0 0,4
92-09-19 0,0 6,3 17,2
92-10-02 0,0 0,0 0,0
92-10-16 0,0 0,3 0,4
92-10-30 19,4 19,7 15,8
92-11-13 1,9 -
92-11-26 3,3 20,7 19,6
92-12-27 18,0 18,7 18,8
93-01-09 0,0 U -
93-01-21 44,4 36,7 0,0
93-02-06 0,1 U 0,4
93-02-18 0,0 0,0 0,0
93-03-05 0,0 - -
93-03-20 34,6 33,5 23,4
93-04-03 6,8 2,5 -
93-04-17 21,9 20,5 38,2
93-05-01 38,3 44,1 40,1
93-05-14 0,0 0,0 0,2
93-05-29 0,0 0,0 0,0
93-06-12 0,0 0,0 0,0
93-06-27 0,5 0,1 0,0
93-07-10 0,0 0,1 4,5
93-07-25 0,1 4,5 52,5
93-08-20 1,9 11,2 -
93-09-08 1,2 13,8 45,6
93-09-19 0,3 9,0 11,0
93-10-01 3,1 16,9 40,3
93-10-16 0,0 0,0 0,2
93-10-29 13,0 40,2 63,2
93-11-13 0,0 0,2 0,2
93-11-27 0,0 0,0 0,0
93-12-11 4,2 6,8 25,4
93-12-28 49,1 52,1 9,0
94-01-14 36,7 39,5 2,1
94-01-30 15,6 11,7 0,7
94-02-11 0,0 - 0,0
94-02-26 0,0 0,0 0,0
94-03-12 9t,9 92,2 6,9
94-03-26 82,4 80,4 96,9
94-04-10 90,7 88,4 117,4
94-04-22 82,9 87,6 62,8
94-05-07 0,1 0,6 0,2
94-05-20 0,3 1,0 0,0
94-06-03 0,1 - 4,7
94-06-17 0,1 - 0,0
94-07-03 0,2 - 0,0
94-07-29 0,3 - 18,3
94-09-29 37,5 - 88,2

— przelanie pojemnika zbierającego

Tabela 6.11. Wzrost wartości infiltracji z wysokością w okre
sach najniższej infiltracji

Table 6.11. Increase in infiltration value with elevation during 
lowest infiltration

18.07-16.10.1992 01.05-10.07.1993 22.04-29.07.1994

i  1  y  1 l  f y  1  1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Liz-1 0,0 102,7 0 0,5 136,0 0,4 1,1 104,0 1,0
Liz-2 6,6 121,7 5,4 0,2 147,8 0,1 - 128,3 -
Liz-3* 18,1 162,4 11,1 4,7 187,9 2,5 23,2 220,5 10,5

* Opady z punktu pomiarowego położonego w pobliżu Liz-3 otrzy
mano dzięki uprzejmości dra J. Piaseckiego z Zakładu Meteorologii 
i Klimatologii Instytutu Geograficznego UWr.

krywa śnieżna utrzymywała się praktycznie przez 
cała zimę i to na całym obszarze, a topnienie nastę
powało w czasie czterech tygodni na przełomie 
marca i kwietnia.

Ze stwierdzeniem, że największe znaczenie 
w zasilaniu ma przede wszystkim infiltracja opa
dów zimowych, można się zetknąć również w in
nych pracach (np. Gregorczyk, Sawicki, 1992). Od
mienny obraz uzyskano w czasie badań infiltracji 
w rejonie Kotliny Marciszowskiej (Paluch, Walko- 
wicz, 1989). Od lipca 1988 do stycznia 1989 r. 
infiltrowały podobne ilości wody w każdym dwu
tygodniowym cyklu pomiarowym.

Tabela 6.12. Wartość infiltracji poza okresem wegetacyjnym 
Table 6.12. Values o f infiltration outside vegetation period

Punkt
30.10.92-30.04.93 29.10.93-22.04.94

/  [mm] P  [mm] % /[mm] P  [mm] %

Liz-1 169,3 360,6 46,9 453,5 479,9 99,5
Liz-2 178,9 321,4 55,7 458,9 516,7 88,8
Liz-3 140,5 485,1 30,0 321,6 720,4 44,6

Analizując wyniki z obserwacji lizymetrycz- 
nych obserwuje się różnice w ilości infiltrującej 
wody w zależności od punktu obserwacyjnego. Na 
ryc. 6.15 zestawiono ilości infiltrującej wody na tle 
opadów i wysokości stanowiska pomiarowego. Wi
dać, że wraz ze wzrostem wysokości punktu pomia
rowego wzrasta ilość infiltrującej wody. Ze wzro
stem wysokości wzrasta również ilość opadów. Mo
głoby to sugerować, że infiltracja zachodzi od pew
nej wartości progowej opadu (Sikorska-Mayko- 
wska, 1991). Próg ten w związku z wyższym opa
dem zostaje przekraczany w obszarach wyżej poło
żonych. Kiedy jednak porówna się opady i infiltra
cje dla dłuższego odcinka czasu (tab. 6.13), to wi
dać, że wielkość opadów nie wpływa w takim sto
pniu na wartość infiltracji jak  wysokość położenia

1
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Tabela 6.13. Zestawienie wartości infiltracji i opadów 
w okresie 14.05-11.12.1993 

Table 6.13. Comparison o f  infiltration and precipitation 
values from 14.05 to 11.12.1993

Punkt Liz-1 Liz-2 Liz-3

Wysokość [m n.p.m.] 840 955 1090

Infiltracja [mm] 24,3 102,8 243,1

Opad [mm] 523,7 575,4 728,6

Procent opadów 4,6 17,9 33,4

punktu pomiarowego, a w ślad za tym obniżenie 
temperatury powietrza, a więc i parowania.

W okresie zimowo-wiosennym obserwuje się 
wyrównanie ilości infiltrującej wody we wszy
stkich punktach pomiarowych, a nawet można za
obserwować zależność odwrotną niż w okresie 
letnio-jesiennym. Wraz z wysokością następuje 
zmniejszenie ilości infiltrującej wody. W okresie od 
11 grudnia 1993 do końca stycznia 1994 roku w li- 
zymetrach pierwszym i drugim zanotowano odpo
wiednio 101,4 i 103,3 mm przesączającej się wody, 
a w lizymetrze trzecim (umieszczonym najwyżej) 
tylko 11,8 mm. Związane jest to z ociepleniami 
powietrza w czasie zimy obejmującym tylko niższe 
partie Masywu Śnieżnika. Dlatego w tych partiach 
obszaru infiltracja była wówczas najwyższa. Podo
bna zależność występuje także w czasie wiosennego 
topnienia śniegu. W okresie od 26.02 do 22.04.1994 
obserwowano 3- i 4-krotne przelewanie się wody 
w pojemnikach zbiorczych w lizymetrach położo
nych niżej, podczas gdy w punkcie położonym naj
wyżej przelewanie wystąpiło dwukrotnie (tab. 6.10). 
W pozostałych dwóch pomiarach infiltracja w tym 
punkcie była znacznie niższa od wartości uzyska
nych w pozostałych lizymetrach.

Dla pogłębienia analizy wpływu warunków 
hipsometrycznych na wielkość infiltracji w tab. 6.14 
zestawiono wyniki pomiarów infiltracji w układzie 
sezonowym. Z danych w tej tabeli wynika, że z wy
sokością wzrasta udział zasilania letniego w całko
witej ilości infiltrującej wody. Można więc sądzić, 
że niewielkie zasilanie wód podziemnych w niż
szych partiach Masywu Śnieżnika jest nie tylko 
wynikiem konsumpcji wody przez szatę roślinną 
i runo leśne, jak sugeruje się to w wielu pracach 
(m.in. Pietrygowa, 1971; Staśko, Tarka, 1993). 
Wpływa na to również wzrost temperatury powie
trza, a tym samym zwiększenie się parowania tere
nowego.

Analizując ilości wody pomierzone w poszcze
gólnych lizymetrach w całym okresie obserwacji

zauważa się, że największą sumaryczną ilość infil
trującej wody zaobserwowano w lizymetrze Liz-2, 
następnie w Liz-1, a najmniejszą w Liz-3. Również 
w lizymetrze Liz-2 najczęściej występowało prze
lewanie się wody w pojemniku zbiorczym. Stąd 
można przyjąć, że w tym punkcie w okresie badań 
infiltracja była najwyższa. Opierając się na tych 
wynikach oraz stwierdzeniach z poprzedniego pod
rozdziału, można wysunąć tezę, że w skali roku 
infiltracja wzrasta wraz z wysokością tylko do pew-

Tabela 6.14. Wpływ warunków hipsometrycznych 
na wartość infiltracji

Table 6.14. Influence o f hypsometric conditions 
on infiltration value

Liz-1 Liz-2 Liz-3
Okres I P I P I P

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30.10.92-30.04.93 188,5 360,6 198,6 321,4 156,3 485,1

01.05.93-28.10.93 20,1 431,8 95,8 482,7 217,5 649,5

29.10.93-22.04.94 453,5 479,9 458,9 516,7 321,4 720,4

nej granicy wysokości (ok. 950-1000 m n.p.m.); 
następnie stabilizuje się lub wręcz maleje. Jedno
cześnie wraz z wysokością wzrasta ilość infiltrują
cej wody w okresie letnim w stosunku do infiltracji 
całorocznej. Natomiast w niżej położonych czę
ściach Masywu Śnieżnika infiltracja w okresie let
nim może być wręcz bez znaczenia.

6.3. Analiza wydajności źródeł

Wyniki badań

Równolegle z pomiarami wielkości infiltra
cji prowadzono obserwacje wartości drenażu wód 
podziemnych poprzez źródła. Badaniami objęto 10 
źródeł i jeden wypływ ze starej sztolni (SI). W fazie 
interpretacji wyników zmienności drenażu poprzez 
źródła zetknięto się z licznymi problemami. Wiele 
z nich omówiono w osobnych pracach autora (Staś
ko, Tarka, 1994a, 1994b, 1996). Również w roz
dziale 7 zostaną zaprezentowane trudności w ana
lizie zmian zasobowych zbiorników wód podzie
mnych drenowanych przez pojedyncze źródła czy 
niewielkie cieki powierzchniowe. Z tych względów 
przy interpretacji ograniczono się jedynie do ana
lizy zmian wydajności źródeł na tle zmienności 
opadów.

W pierwszym etapie obliczono średnie wydaj
ności źródeł dla dwóch okresów: VIII 92-YII 93
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Tabela 6.15. Średnie wydajności źródeł w 1/s 
i opady w mm w dwóch okresach czasowych 

Table 6.15. Average productiveness o f  springs, in 1/s, 
and precipitation, in mm, in two time periods

Punkt 03.08.92-
24.07.93

25.07.93-
29.07.94

Wzrost
w stosunku do 

okresu pierwszego 
[%]

Źródła

KI 0,512 0,645 26,0

K2 0,533 0,648 21,6

K3 0,127 0,155 22,0

K15 1,267 1,684 32,9

K23 1,604 1,896 18,2

K25 0,507 0,669 31,9

LI 1,305 1,601 22,7

L5 0,564 0,970 72,0

L6 0,483 0,664 37,5

SI 23,94 29,92 25,0

Opady
Płaczka (Liz-2) 751,9 991,7 31,9

Mostek (Liz-3) 926,0 1280,7 38,3

i VIII 93-VII 94 (tab. 6.15) i porównano je  z war
tościami opadów. Z zestawienia tego widać, że 
wzrost opadów pociąga za sobą wzrost zasilania, 
zwiększenie zasobów wód podziemnych, a tym sa
mym wzrost średnich wydajności źródeł. Wzrosty 
wydajności źródeł wynoszą od 20 do ponad 30% 
w stosunku do okresu pierwszego i odpowiadają 
procentowemu wzrostowi opadów. Jedynie w przy
padku źródła L5 obserwuje się większy wzrost jego 
średniej wydajności.

A nalizując sezonow ą zm ienność zasilania 
w tab. 6.16 przedstawiono średnie sezonowe wy
dajności wybranych wypływów. Dane zawarte w tej 
tabeli świadczą o tym, że średnie wydajności źródeł 
w okresie zimy i lata w 1993 r. są podobne. Różnią 
się natomiast w poszczególnych latach. Potwierdza 
to wnioski z rozdziału 6.1 i 6.2, iż zasilanie na 
przełomie zimy i wiosny związane z topnieniem

Tabela 6.16. Sezonowa zmienność wydajności wybranych 
wypływów

Table 6.16. Seasonal productiveness changes o f selected 
springs

Opad Wydajność wypływów [1/s]
[mm] K15 K23 K2 LI L5 L6

Zima 93 320,6 1,155 2,491 0,544 1,269 0,880 0,549

Lato 93 471,8 1,135 0,876 0,507 1,272 0,537 0,499

Zima 94 479,9 1,871 2,578 0,639 1,725 1,276 0,771

śniegu i znacznymi opadami deszczu jest decydu
jące w kształtowaniu całorocznych zasobów. Wy
dajności źródeł w okresie letnio-jesiennym, podob
nie jak  odpływ podziemny (tab. 6.8) związane są 
więc nie tyle z zasilaniem w tym okresie, co ze 
stanem napełnienia zbiornika wód podziemnych 
w okresie wczesnej wiosny.

Tabela 6.17. Zmiany wydajności źródeł i miesięcznych 
sum opadów

Table 6.17. Changes o f springs productiveness and monthly 
precipitation amounts

n  Opad Wydajność wypływu [1/s]
33 [mm] K23 SI LI L5

Rok 1992
V 31,7 - - - -

VI 158,3 - - - -
VII 119,7 0,749 22,9 1,457 0,319

VIII 31,2 0,661 19,8 1,158 0,194

IX 55,0 0,513 18,3 0,973 0,046

X 87,3 0,434 16,5 0,848 0,0

Rok 1993
V 49,4 1,747 27,4 2,429 1,178

VI 76,2 0,839 22,5 1,643 0,304
VII 102,7 0,591 20,9 1,180 0,127

VIII 64,9 0,723 18,7 0,939 0,572

IX 94,8 0,648 18,3 0,894 0,476
X 71,0 1,003 18,3 0,944 0,663

Ciekawszych wyników dostarcza analiza zmien
ności wydajności źródeł wraz ze zmianami miesię
cznych sum opadów (tab. 6.17). Jak już wielokrot
nie wspomniano największe zasilanie wód podzie
mnych następuje w okresie wiosennym i związane 
jest z topnieniem śniegu i wiosennymi opadami 
deszczu. W tym okresie obserwuje się najwyższe 
stany wód podziemnych. Wystarczą jednak dwa 
kolejne miesiące o bardzo niskich opadach, jak 
miało to miejsce w maju i czerwcu 1993 r. (odpo
wiednio 49,4 i 76,2 mm), aby wydajności źródeł 
zmniejszyły się poniżej wartości średnich. Z tych 
względów najbardziej niekorzystną sytuacją z pun
ktu widzenia zasilania oraz gromadzenia się wód 
podziemnych jest zjawisko występowania znacz
nych opadów w miesiącach maj-lipiec bezpośred
nio po okresie topnienia pokrywy śnieżnej. Opady 
te nie mają większego wpływu na już wcześniejsze 
całkowite napełnienie zbiornika wód podziemnych. 
Jeżeli natomiast druga połowa lata i początek jesie
ni charakteryzują się niskimi opadami, wówczas 
występują głębokie niżówki, jak miało to miej
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sce w 1992 r. Jak wynika z danych w tabeli 6.17, 
najistotniejsze dla zrównoważenia ubytków wody 
w okresie letnim są równomierne i średnie wartości

opadów w granicach 100 mm miesięcznie. Nie do- 
puszczają one do znacznego obniżenia się zgroma
dzonych zasobów wód podziemnych.

7. Zasilanie wód podziemnych a ich zasoby

Metodyka

W rozdziale 6.1 zasilanie było analizowane 
jako jeden ze składników bilansu wodnego zlew
ni. Utożsamiono tam zasilanie efektywne zlewni 
z wielkością odpływu podziemnego ze zlewni. Za
silanie można również rozważać jako zmiany zaso
bów wód podziemnych w strefie saturacji (Freeze, 
Cherry, 1979). Zależność między zasilaniem a zaso
bami wód podziemnych można opisać równaniem:

V=(Vt- V r) + [Vg- ( V 0- V r)]. (7-1)

Metody obliczania zasobów wód podziemnych 
i ich zmian w czasie są powszechnie znane. Opierają 
się one głównie na badaniach zachowania się w 
czasie przepływu w cieku, wydajności źródła lub 
obniżenia się zwierciadła wody w okresie bezopa- 
dowym (Castany, 1972; Domenico, 1972; Herbich, 
1991; Wieczysty, 1970). Wyznaczony na tej podsta
wie współczynnik regresji informuje o tempie 
sczerpywania tzw. zasobów własnych (Pazdro, Ko- 
zerski, 1990) zbiornika wód podziemnych. Jego 
znajomość pozwala na przeprowadzenie obliczeń 
zgromadzonych zasobów wód podziemnych.

Wyniki badań

Opierając się na wynikach badań z obszaru 
Masywu Śnieżnika (Staśko, Tarka, 1994a, b, 1996) 
należy stwierdzić, że w tym masywie krystalicznym 
brak jest prostej zależności pomiędzy zmianą wy
dajności źródeł a zasobami zbiornika drenowanego 
przez dane źródło. Na ryc. 7.1 przedstawiono trzy 
okresy regresji źródła K23. Okresy te odpowiadają 
przedziałom czasu, kiedy brak było zasilania wód 
podziemnych przez opady. Zauważa się, że krzywe 
regresji mają różny przebieg, w zależności od po
czątkowej wydajności źródła. Analizując te same 
wykresy w skali logarytmicznej widać, że krzywe 
regresji składają się z kilku odcinków, które można 
aproksymować liniami prostymi. Odcinki te mają 
różne nachylenie w stosunku do osi czasu.

Złożony system zasilania wód podziemnych 
w utworach krystalicznych powoduje, że przy przy
jęciu do obliczeń tylko jednego współczynnika re
gresji charakteryzującego dany wypływ możliwe 
jest popełnienie znacznych błędów w oszacowaniu 
zasobów (Staśko, Tarka, 1994a). Dlatego nie jest 
możliwe określenie objętości zdrenowanego zbior
nika wód podziemnych, na podstawie regresji, 
w postaci prostej zależności liniowej.

Zauważa się, że w przypadku analizowanego 
źródła końcowe odcinki regresji mają podobny kąt 
nachylenia, tj. charakteryzują się takim samym 
współczynnikiem regresji. Ten etap regresji można 
utożsamiać z odpływem z masywu krystalicznego 
(Kowalski, 1990), podczas gdy okresy wcześniej
sze należy wiązać z zasilaniem z pokryw zwietrze- 
linowych. Interpretację zmian zasobów w procesie 
drenażu zbiornika „lokalnego”, który można utoż
samiać z pokrywą zwietrzelinową, i „regionalnego” 
odpowiadającego spękanemu masywowi skalnemu 
umożliwia metoda zaproponowana przez Mangina, 
a w literaturze polskiej opisana w pracy D. Małec
kiej et al., (1985). Jednak na obecnym etapie roz
poznania przepływu i pojemności tak wydzielonych 
zbiorników wód podziemnych nie jest zasadne sto
sowanie takiej interpretacji. Tym bardziej że przy 
analizie drenażu cieków w okresach bezopadowych 
nie uwidacznia się dwuzbiomikowy charakter zasi
lania cieku.

Przeprowadzone obserwacje drenażu poprzez 
źródła wykazały, że nawet wypływy znajdujące się 
w niewielkiej odległości od siebie (6 m) położone 
w obrębie jednego źródliska charakteryzują się od
miennym przebiegiem zmian wydajności w okresie 
sczerpywania zasobów własnych (ryc. 7.2). Podo
bny czas reakcji na zasilanie, identyczne tempera
tury oraz ich zmiany mogą świadczyć, że oba wy
pływy zasilane są z tej samej strefy zawodnienia. 
Charakteryzują się one jednak różnymi współczyn
nikami wysychania, co przemawia za faktem, że 
współczynnik wysychania źródła jest nie tylko fun
kcją napełnienia zbiornika, ale i innych czynników.
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Rye. 7.1. Przebieg regresji źródła K 23: a) w skali normalnej, b) w skali logarytmicznej 
Fig. 7.1. Course o f regression o f  K 23 spring: a) in normal scale, b) in logarithmic scale

Castany (1972) zalicza do nich rozmiar warstwy 
wodonośnej, porowatość efektywną oraz współ
czynnik przepuszczalności Darcy’ego. Jeżeli uznać 
za słuszne stwierdzenie, że oba miejsca wypływu 
wód podziemnych na powierzchnię zasilane są z tej 
samej strefy zawodnienia, to można przypuszczać,

że przyczyną zmienności współczynnika regresji 
są zmiany porowatości i współczynnika przepusz
czalności w strefie przyźródłowej. Ma to istotny 
wpływ na wszelkie obliczenia zasobowe, w któ
rych współczynnik regresji występuje jako jedna ze 
zmiennych.

Ryc. 7.2. Porównanie zmienności wydajności źródeł wypływających w obszarze wspólnego źródliska 
Fig. 7.2. Comparison o f  productiveness changeability o f  springs flowing in the area o f a common source
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Tabela 7.1. Porównanie ilości zdrenowanej wody 
przez źródło i wartości opadu 

Table 7.1. Comparison o f  water drained 
by a spring and precipitation value

Źródło Powierzchnia
[km2]

Opad
[mm]

Odpływ
[mm]

Różnica
[%]

K15 0,0221 1743 4065 133,2

K23 0,0526 1743 1953 12,0

LI 0,0296 1743 1996 14,4

L5 0,0209 1743 2212 26,8

L6 0,0505 1743 709 -4 0 ,6

Chcąc przejść z zasilania wyrażonego w jedno
stkach objętości na jego wskaźnik wyrażony w jed^ 
nostkach wysokości, należy znać obszar zlewni dre
nowanej przez dany wypływ czy potok. Nie zawsze 
możliwe jest jednoznaczne określenie tego obszaru. 
Wyniki badań przedstaw ione przez autora we 
wcześniejszych pracach (Tarka, 1993b, 1995b) 
upoważniają do stwierdzenia, że znajomość odpły
wu podziemnego w cieku w odstępach czasu co 
cztery tygodnie umożliwia z dużą dokładnością ob
liczenie średniej rocznej wartości odpływu podzie
mnego z obszaru przez nie drenowanego. Założono 
więc, że pole pod krzywą wykresu zmian wydajno
ści źródeł w czasie, sporządzonego na podstawie 
pomiarów z częstotliwością raz na dwa tygodnie, 
odzwierciedla całkowitą ilość wody, jaka odpłynęła 
z danego zbiornika wód podziemnych. Dla sporzą
dzenia wykresu wybrano taki przedział czasowy, 
w którym na początku i końcu wydajności były 
zbliżone. Tym samym przyjęto, że w poszczegól
nych zbiornikach nie doszło do zmian zasobów wód 
podziemnych, a ilość wody, jaka została zdrenowa
na przez dany wypływ równa się zasilaniu w anali
zowanym okresie. Następnie na podstawie mapy 
1:5000 wyznaczono topograficzne zlewnie dla po
szczególnych wypływów. W tabeli 7.1 zestawiono 
wartości odpływu całkowitego z obszaru, który po
winien być drenowany przez dane źródło i opadu 
z pomiarów na Płaczce (w pobliżu lizymetru Liz 2). 
W większości przypadków otrzymano odpływ wię
kszy od opadu, co jednoznacznie dowodzi, że wy
znaczenie obszarów zasilania dla niewielkich zlew
ni (obszarów terenu) nie jest możliwe. Jeżeli przy
jąć, że zasilanie wód podziemnych stanowi 50% 
opadów, to wyznaczone obszary powinny być dwu-, 
a nawet trzykrotnie większe.

Przy interpretacji odpływu potokiem pojawia 
się problem rozdziału odpływu całkowitego na jego 
części składowe. Jednak jak wykazano we wcześ

niejszych pracach autora (Staśko, Tarka, 1994a; 
Tarka, 1993b, 1995b), nawet pojedyncze źródło 
stosunkowo dobrze odzwierciedla zmiany odpływu 
podziemnego w potoku w obrębie danej zlewni. 
Z tych względów dla podzielenia odpływu całkowi
tego na części składowe i wydzielenia z niego od
pływu podziemnego w okresach wezbraniowych, 
wykorzystano metodę źródeł reprezentatywnych 
(Pawlik-Dobrowolski, 1974, 1976; Tarka, 1995b). 
Tabela 7.2 przedstawia zależność pomiędzy odpły
wem podziemnym a wydajnością źródeł dla po-

Tabela 7.2. Zależność pomiędzy odpływem podziemnym 
w potokach a wydajnością źródeł 

Table 7.2. Relationship between groundwater runoff in streams 
and springs productiveness

Potok Powierzchnia
[km2] Zależność Współczynnik 

korelacji r

Dolina
Obfitości

0,22 Qg = 1,936 + 2,082 • 
• K 2 3 - 3,761 • K25

0,638

Bystry 0,59 Qg = 1,325+ 16,202 ■ 
• K I - 2,378 K2

0,931

Czerwony 0,14 Qg = 0,079+ 1,323 • 
• KI + 1,405 • LI

0,968

Dziki 0,56 Qg = 9,260 + 7,886- 
•L5 + 40,912 L6

0,972

szczególnych potoków wyznaczoną przez autora na 
podstawie 12 serii pomiarowych w okresach, gdy 
w potokach występował wyłącznie odpływ pod
ziemny. Na podstawie wyznaczonych zależności 
i pomierzonych wydajności źródeł obliczono war
tości odpływu podziemnego dla poszczególnych 
potoków oraz porównano je  z obserwacjami natę
żenia przepływów w tych potokach. Wybrane wy
kresy przedstawia ryc. 7.3. Zauważa się, że mimo 
wysokiej korelacji pomiędzy odpływem podzie
mnym a wydajnością źródeł, w okresach wezbra
niowych odpływ podziemny obliczony zastosowa
ną metodą dorównuje odpływowi całkowitemu. 
Można na tej podstawie wnioskować, że dla nie
wielkich potoków, które nawet nie mają dobrze 
wykształconej doliny, związek pomiędzy wodami 
powierzchniowymi a podziemnymi nie przystaje do 
prostych schematów i przepływ w nich nie odzwier
ciedla w pełni krążenia wód na obszarze ich zlewni. 
Z tych względów dla potoków wymienionych w tab. 
7.2 zrezygnowano z wydzielenia odpływu podzie
m nego z ca łk o w iteg o . U n iem o ż liw iło  to 
przeprowadzenie porównania wartości odpływu 
podziemnego z wysokością opadów na obszarze 
poszczególnych zlewni. Podsumowując powyższe 
można sądzić, że dla niewielkich obszarów, na pod-
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Rye. 7.3. Zmiany odpływu całkowitego i odpływu podziemnego obliczonego metodą źródeł reprezentatywnych 
Fig. 7.3. Changes o f  the total runoff and runoff calculated with a method o f representative springs

stawie drenażu źródłowego i przepływu w potokach 
nie jest możliwe określenie zasilania na obecnym 
etapie rozpoznania układu krążenia wód podzie
mnych w Masywie Śnieżnika Z tych względów

omawiając problem zasilania przy wykorzysta
niu tego typu danych ograniczono się jedynie do 
jakościowego opisu przedstawionego w rozdzia
le 6.3.

8. Zasilanie wód podziemnych 
w zlewniach górskich Sudetów i Karpat

Metodyka

W rozdziale 6 wykazano, że w Masywie Śnież- 
nika ma miejsce wysokie zasilanie wód podzie
mnych, które wynosi od 30 do ponad 50% opadów. 
Wcześniej pokazano również, że zwietrzeliny ma
sywu krystalicznego charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością, co warunkuje wspomniane wy
sokie zasilanie. Istotne jest więc przeprowadzenie 
porównania zasilania na obszarze zlewni zbudowa
nych z utworów krystalicznych ze zlewniami zbu
dowanymi z utworów innych litologicznie. Analiza 
ta zobrazuje wpływ wykształcenia litologicznego 
skał na zasilanie. Jako kryterium porównania wy

korzystano współczynnik zasilania podziemnego ot, 
który definiowany jest jako iloraz odpływu pod
ziemnego do całkowitego i najczęściej wyrażany 
w procentach (Pieczyński, 1981):

a = ^ i - 1 0 0 % .  (8.1)
Qc

Parametr ten, obok modułu odpływu pod
ziemnego jest jedną z ważniejszych charaktery
styk liczbowych tego odpływu. Współczynnik ten 
obrazuje, jaka część wód odpływająca poza obszar 
zlewni pochodzi z drenowania wód podziemnych, 
a tym samym jak  wielki jest podziemny obieg wody 
w stosunku do odpływu całkowitego ze zlewni.
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Wyniki badań

Do analizy wybrano 45 zlewni z obszaru Sude
tów oraz Karpat (tab. 8.1). Ważnym kryterium wy
boru była budowa geologiczna zlewni. Starano się, 
by znajdowały się one możliwie w obrębie jednej 
struktury geologicznej. Z tych względów powierz
chnie zlewni są stosunkowo niewielkie i porówny
walne względem siebie na różnych obszarach. Za
wierają się one w przedziale 4,1 -166 km2, a średnia 
powierzchnia wynosi 66,5 km2. Z wszystkich wzię
tych pod uwagę zlewni 17położonychjestwcałości 
lub w przeważającej części na obszarze masywów 
krystalicznych. Wartości współczynnika zasilania 
podziemnego wyznaczono dla pięciolecia 1979-83. 
Na podstawie analizy opadów (patrz rozdz. 2) 
oraz porównania odpływu całkowitego z wielole- 
ciem 1961-70 dla wybranych zlewni (tab. 8.2) przy
jęto, że analizowany okres charakteryzuje się re
prezentatywnymi wartościami odpływu całkowi
tego i podziemnego na obszarze większości z ana
lizowanych zlewni. Odpływ podziemny wyznaczo
no na podstawie minimalnych miesięcznych prze
pływów wykorzystując omówione w rozdziale 6.1 
metody: Wundta i Killego. W tabeli 8.1 przed
stawiono wyniki obliczeń odpływu podziemne
go otrzymane za pomocą obu metod, oraz na ich 
podstawie wyznaczone współczynniki zasilania 
podziemnego.

Przeprowadzone porównanie wykazało ścisłą 
liniową zależność pomiędzy współczynnikami za
silania podziemnego otrzymanymi przy zastoso
waniu do ich obliczeń odpływu podziemnego po
chodzącego z metody Wundta i metody Killego 
(ryc. 8.1). Analizując ryc. 8.1 zauważa się odmien
ny przebieg omawianej zależności dla zlewni kry
stalicznych i zlewni zbudowanych z innych litolo
gicznie skał. Stąd można podać osobne wzory na 
zależność pomiędzy tymi współczynnikami zasila
nia podziemnego:

— dla zlewni krystalicznych:

y  = -0 ,0 1 8  + 0,923 - jc ,

— dla pozostałych zlewni

y  = 0,013 + 1,071 - x ,

gdzie: x  oznacza współczynnik zasilania podziemne
go obliczony na podstawie odpływu podziemnego 
wynaczonego metodą Wundta, y  zaś współczynnik 
zasilania podziemnego obliczony na podstawie od
pływu podziemnego wynaczonego metodą Killego.

Do dalszej interpretacji wykorzystano współ
czynnik zasilania podziemnego obliczony na pod
stawie odpływu podziemnego wyznaczonego za po
mocą metody Wundta. Opierając się na liniowej 
zależności pomiędzy współczynnikami zasilania 
podziemnego wyznaczonymi na podstawie obu za
stosowanych metod określania odpływu podzie
mnego, można założyć, że przy wyborze drugiego 
z nich do dalszej interpretacji uległyby zmianie 
wartości, a nie zmiany w ogólnym rozkładzie pun
któw analizowanego zbioru danych.

Wraz ze wzrostem odpływu całkowitego obser
wuje się wzrost odpływu podziemnego. Wartość 
współczynnika korelacji r pomiędzy odpływem cał
kowitym a podziemnym dla całego zbioru danych 
wynosi 0,862. Zauważa się, że zlewnie krystaliczne 
i inne litologicznie wykazują odmienny przebieg 
omawianej zależności (ryc. 8.2). Przy tych samych 
wartościach odpływu całkowitego odpływ pod
ziemny ze zlewni krystalicznych jest wyższy. Wraz 
ze wzrostem odpływu całkowitego również wzrost 
odpływu podziemnego dla tych zlewni jest wię
kszy w porównaniu z pozostałymi analizowanymi 
zlewniami.

Zależności pomiędzy odpływem podziemnym 
i całkowitym dla wydzielonych dwóch grup zlewni 
można opisać równaniami regresji:

Ryc. 8.1. Zależność wskaźnika odpływu podziemnego obli
czonego na podstawie odpływu podziemnego wyznaczonego 

metodą Killego i Wundta
Fig. 8.1. Relationship o f  groundwater runoff coefficient calcu
lated on the basis o f  groundwater runoff determined with Kille 

and Wundt methods
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Rye. 8.2. Zależność pomiędzy odpływem całkowitym i podziemnym 
Fig. 8.2. Relationship between total and groundwater runoff

— dla zlewni krystalicznych

Qg = 0,062 + 0,430 • Q ,

— dla pozostałych zlewni

Qg = 0,044 + 0,338 Q.

Omówione różnice w przebiegu zależności 
Qg =f(Q)  dla tych dwóch grup zlewni nie są jednak 
tak ostre jak  w przypadku porównywanych wcześ
niej współczynników zasilania podziemnego. Zwią
zek pomiędzy współczynnikiem zasilania podzie
mnego a odpływem całkowitym i podziemnym nie 
jest już taki prosty, o czym świadczą znacznie niższe 
wartości współczynnika korelacji. I tak otrzymano 
pomiędzy:

Tabela 8.2. Porównanie średnich odpływów całkowitych 
w latach 1979-1983 i wieloleciu 1961-1970 
dla wybranych zlewni z Sudetów i Karpat 

Table 8.2. Comparison o f  average total runoffs 
in 1979-1983 and 1961-1970

for selected catchments in the Sudetes and the Carpathians

Nr Rzeka Średni odpływ całkowity [m3/s]
1979-1983 1961-1970

4 Wilczka 0,672 1,02*
8 Kaczawa 1,250 1,20
9 Bóbr 0,972 0,92
15 Kamienica 1,372 1,07*
16 Czarny Potok 1,042 0,88*
26 Skawa 1,082 1,19
30 Cicha Woda 1,728 2,37
33 Białka 2,980 3,16
36 Sękówka 2,386 1,78

Objaśnienia: * —wielolecie 1951-1970

— współczynnikiem zasilania podziemnego i od
pływem całkowitym — r = -0 ,100

-  współczynnikiem zasilania podziemnego i od
pływem podziemnym — r -  0,340.

Potwierdza to fakt, że na wartość współczynni
ka zasilania podziemnego oprócz wielkości odpły
wu ma wpływ wiele innych czynników, do których 
jako najważniejsze można zaliczyć: stosunki hydro
logiczne na obszarze zlewni, budowę geologiczną, 
ukształtowanie powierzchni terenu, użytkowanie 
terenu i zalesienie.

Celem poniższej analizy nie jest szczegółowe 
ustalanie wpływu poszczególnych czynników na 
zmienność param etru, które można znaleźć w wielu 
innych opracowaniach (np. Gutry-Korycka, 1978; 
Pieczyński, 1981), ale jedynie ogólne scharakte
ryzowanie jego zmienności w różnorodnych pod 
względem budowy geologicznej zlewniach gór
skich. W analizie nie uwzględniono zagospodaro
wania terenu ani stopnia zalesienia przyjmując, że 
zróżnicowanie tych cech w pojedynczych zlew
niach nie wpływa na ogólny obraz zmienności roz
patrywanego zbioru danych. Na wielkość współ
czynnika zasilania podziemnego nie ma wpływu 
wielkość zlewni (r = —0,070), więc charakterystyka 
ta została pominięta przy interpretacji. Założono 
również, że wybór zlewni górskich spowodował 
zmniejszenie wpływu ukształtowania powierzchni 
terenu na rozkład współczynnika zasilania podzie
mnego.

M. Gutry-Korycka (1978) analizując 169 prze
krojów hydrometrycznych na obszarze prawie całej 
Polski wydzieliła 10 typów zlewni różniących się
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Tabela 8.3. Współczynniki zasilania podziemnego 
na podstawie badań własnych i danych literaturowych 

Table 8.3. Coefficients o f  groundwater recharge 
on the basis o f  author’s own studies and literature data

Metoda Współczynnik zasilania
„  wyznaczenia podziemnego dla zlewni
Dane j u

odpływu sudeckich karpackich
podziemnego krystalicznych fliszowych

Według Wundta 0,495 0,353
badań własnych Killego 0,441 0,318

za M. Gutry- 
-Korycką (1978)

0,400 0,330

wielkością zasilania podziemnego. W opracowaniu 
pominięto jednak zlewnie o powierzchni poniżej 
100 km2, co pociągnęło za sobą zbyt duże uogól
nienie obrazu, jak chociażby zaliczenie całej Ziemi 
Kłodzkiej do obszaru nieciągłych struktur fałdo
wych, gdzie oprócz masywów krystalicznych zna
czną część zajmuje wypełniony utworami kre
dy rów Górnej Nysy Kłodzkiej. Z tych wzglę
dów na podstawie takiego obrazu nie jest możliwa 
odpowiedź na pytanie o „jakość” zasilania masy
wów krystalicznych. Bardziej szczegółowym opra
cowaniem ograniczonym tylko do obszaru Sudetów 
i ich przedpola jest praca H. Kryzy i J. Kryzy 
(1986). Przedstawiono w niej zakres zmienności 
współczynnika zasilania podziemnego, a więc trud
no na tej podstawie mówić o wartościach średnich.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 8.1 
sporządzono ryc. 8.3 przedstawiając zależność 
współczynnika zasilania podziemnego od odpływu 
całkowitego. Zauważa się, że przy podobnych war

tościach odpływu całkowitego zlewnie zbudowa
ne z utworów krystalicznych charakteryzują się wyż
szymi współczynnikami zasilania podziemnego. 
Nie można tu jednak mówić o prostej zależności 
pomiędzy budową geologiczną (warunkami hydro
geologicznymi) a współczynnikiem zasilania pod
ziemnego (Amusja et al., 1988). Pozwala to jednak 
stwierdzić, że zlewnie krystaliczne charakteryzują 
się wyższym odpływem podziemnym w stosunku 
do odpływu całkowitego, a tym samym wyższą 
zdolnością do zasilania wód podziemnych. W nio
sek ten potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia, któ
re oparte były na interpretacji ryc. 8.2. Zgodny jest 
również z pośrednimi spostrzeżeniami (Kryza H. et 
al., 1989) stwierdzającymi, że maksymalne war
tości odpływów niskich w Sudetach związane są 
z małymi zlewniami, w których występują ziarniste 
zwietrzeliny granitów, gnejsów i łupków łyszczy- 
kowych z wyjątkiem fyllitów i zieleńców.

Średnia wartość współczynnika zasilania pod
ziemnego dla 17 zlewni krystalicznych wynosi 
0,501. Stąd należy stwierdzić, że średnio 50% wody 
odpływającej z obszaru tych zlewni pochodzi z dre
nowania wód podziemnych. Jeżeli do obliczenia 
współczynnika zasilania podziemnego wykorzy
stać odpływ podziemny wyznaczony metodą Kille- 
go to średnia jego wartość wynosi 0,444.

W dalszej kolejności obliczono średnie war
tości współczynnika zasilania podziemnego dla 
13 zlewni krystalicznych z obszaru Sudetów i 22 
zlewni z obszaru fliszu karpackiego. Następnie wy-
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niki te porównano z wartościami podanymi przez 
M. Gutry-Korycką (1978). Wyniki zestawiono w ta
beli 8.3. Otrzymane przez autora tej pracy średnie 
wartości współczynnika zasilania podziemnego dla 
fliszowych zlewni karpackich są zbliżone do war
tości podanej przez M. Gutry-Korycką (1978). Na
tomiast wartości dla sudeckich zlewni krystalicz
nych określone przez autora są wyższe niż te, które

podaje ta autorka dla nieciągłych struktur fałdo
wych, a więc i Sudetów. Jeszcze raz świadczy to 
o dobrej zdolności masywów krystalicznych do za
silania wód podziemnych. Wartości zasilania tych 
masywów opisane przez współczynnik zasilania 
podziemnego według badań autora są wyższe od 
dotąd spotykanych w literaturze.

9. Wnioski

Rozpoznanie zasilania i jego ocena ilościowa 
na obszarze masywów górskich zbudowanych ze 
skał krystalicznych, które w Sudetach zajmują pra
wie 50% powierzchni jest ważna z punktu widzenia 
gospodarki wodnej całego regionu. Przeprowadzo
ne przez autora obserwacje oraz obliczenia pozwa
lają wyciągnąć wiele wniosków na temat jakościo
wego i ilościowego przebiegu zjawiska zasilania 
wód podziemnych.

1. Pokrywy zwietrzelinowe wykształcone na 
utworach krystalicznych charakteryzują się dobrą 
przepuszczalnością i należą do klasy utworów 
o średnich parametrach filtracyjnych. Współczyn
nik filtracji dla tych utworów wynosi średnio kilka 
metrów na dobę.

2. Brak jest znaczącego zróżnicowania parame
trów hydrogeologicznych utworów pokrywowych 
wykształconych na różnych typach litologicznych 
skał krystalicznych z wyjątkiem marmurów. Nie 
obserwuje się zróżnicowania współczynnika filtra
cji w zależności od miejsca położenia (wysokość 
bezwzględna, wysokość nad dnem doliny, nachyle
nie stoku, ekspozycja).

3. Wysoka wartość współczynnika filtracji 
sprawia, że nawet opady o natężeniu rzędu 50 
mm/h nie powodują wystąpienia spływu powie
rzchniowego. Dlatego na tych obszarach spływ po
wierzchniowy na całej powierzchni stoku nie wy
stępuje.

4. Utwory pokrywowe odgrywają istotną rolę 
w infiltracji opadów. Nawet intensywne opady 
trwające kilka godzin są magazynowane przez te 
utwory, gdyż front zwilżania w czasie opadu nie 
dociera do ich spągu ani do zwierciadła wód pod
ziemnych, które położone jest na tym obszarze na 
głębokości powyżej 1,5 m. Nie jest więc możliwy 
zanik strefy aeracji przez wysycenie „od dołu” ca

łego profilu utworów zwietrzelinowych. Z tych 
względów utwory pokrywowe wpływają w sposób 
znaczący na dynamikę obiegu wody w zlewni.

5. Istotną rolę w obiegu wody w zlewni ma 
odpływ śródpokrywowy. Przechwytuje on znaczne 
ilości wód opadowych i często natychmiast po roz
poczęciu opadu systemem makropor woda odpro
wadzana jest do cieków powierzchniowych.

6. Na obszarze Masywu Śnieżnika infiltracja 
wynosi od 30 do ponad 50 % opadów.

7. Współczynnik odpływu podziemnego wy
kazuje stałą wartość dla poszczególnych zlewni 
zarówno w latach „suchych”, jak i „mokrych”. Oz
nacza to, że wody podziemne na obszarze Masywu 
Śnieżnika zasila procent opadów stały i charaktery
styczny w obrębie każdej zlewni.

8. Zasilanie wód podziemnych następuje 
w głównej mierze na przełomie zimy i wiosny, kie
dy to znaczne ilości wody uwalniane są z pokrywy 
śnieżnej i topnieniu śniegu towarzyszą wysokie 
opady deszczu. Okres ten odgrywa decydującą rolę 
w kształtowaniu reżimu wodnego zlewni górskich 
w ciągu całego roku.

9. Na wartość infiltracji w zlewni największy 
wpływ (poza oddziaływaniem szaty roślinnej) ma 
wartość opadów i średnia roczna temperatura po
wietrza. Z tych względów obserwuje się zróżnico
wanie zasilania wraz z wysokością.

10. Wraz ze wzrostem wysokości obserwuje się 
wzrost udziału letniego zasilania wód podziemnych 
w całorocznym bilansie wodnym. Natomiast za
silanie letnio-jesienne w niższych partiach zlewni 
może być wręcz bez znaczenia.

11. Dla zrównoważenia ubytków zasobów wód 
podziemnych w okresie letnim niezbędne są rów
nomiernie rozłożone opady w tym okresie o wyso
kości około 100 mm na miesiąc.
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12. Zlewnie w obrębie masywów krystalicz
nych w porównaniu z innymi zlewniami z obszaru 
Sudetów i Karpat charakteryzują się, przy podo
bnym odpływie całkowitym, wyższą wartością od
pływu podziemnego. Tym samym zlewnie te wyka
zują lepsze warunki do zasilania wód podziemnych.

13. Średnia wartość współczynnika zasilania 
podziemnego dla zlewni położonych na obszarach 
masywów krystalicznych wynosi 0,501, co oznacza, 
że średnio 50% wody odpływającej z obszaru tych 
zlewni pochodzi z drenowania wód podziemnych.

14. Krystaliczne obszary górskie charakteryzu
ją  się dużą zmiennością charakteru regresji wy

dajności źródeł, co powoduje, że niemożliwe jest 
przedstawienie napełnienia zbiornika wód podzie
mnych drenowanego przez źródło w postaci prostej 
zależności od jego wydajności. Z tego względu 
określona na podstawie zmiany drenażu poprzez 
źródła wartość zasilania wód podziemnych zda
niem autora jest bardzo przybliżona. Również oce
na zasilania wód podziemnych przez analizę odpły
wu podziemnego w potokach o nie wykształconych 
w pełni dolinach, w których kontakty pomiędzy wo
dami powierzchniowymi i podziemnymi nie przy
stają do ogólnie przyjętych schematów, zawiera 
w sobie duży błąd.
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Groundwater recharge in mountain crystalline massifs 
on the example of the Snieznik Massif in the Sudetes

Summary

The Sudetes, being an elevated mountain massif, have 
higher potential o f  groundwater recharge (Kowalski, 1992). 
Therefore, they play an important part in the water economy 
o f  the Odra catchment. A lm ost 50% o f  the Polish Sudetes 
area are com posed o f  crystalline rocks, the majority o f  which 
are covered with a thin layer o f  weathered rock. Thus, it is 
very important to study in detail processes leading to rechar
ge o f  groundwaters in these areas. A  number o f  quite d iffe
rent v iew s on the role o f  weathered rocks in the recharge o f  
groundwaters can be met in literature. Numerous papers 
contain view s that the weathered covers have a poor water 
permeability and low  filtration (Różycki et al., 1976; Toma
szew ski, 1983; Kryza H., 1988; M alinowski, 1991). There 
are also som e extreme opinions, e.g., the one o f  Z. Ploch- 
niewski (M alinowski, 1993) stating that the potential o f  
reserves o f  the crystalline rocks is 10 m 3/24h/km 2 which 
gives 3.65 mm a year and thus suggests a low  recharge o f  
crystalline m assifs. On the other hand, catchments within 
crystalline m assifs surrounding the Kotlina Kłodzka Da
le and catchments in the crystalline structures o f  the Karko- 
nosze-Izera-Lusatia Block have a high groundwater dis
charge (Tab. 1.1) and the slowest depletion o f  their water 
resources (Kryza H., Kryza J., 1986; Jokiel, 1994; Tarka, 
1995a). This suggests a high water resource and consider
able recharge. Solution o f  the problem o f  groundwater re
charge in crystalline mountain massifs was based on author’s 
own observations o f  groundwater recharge in the Śnieżnik 
M assif (Fig. 2.1a, b) and on field  and laboratory analyses o f  
physical and hydrogeological parameters o f  the weathered 
covers.

In geological sense, the area described belongs to the 
Śnieżnik metamorphic m assif being a part o f  a larger tecto
nic unit — the Orlica-Śnieżnik D om e (Don et al., 1990). The 
Śnieżnik metamorphic m assif is composed o f  metamorphic 
rocks covered with a thin layer o f  Cainozoic sediments. 
Metamorphic rocks are represented by two formations, i.e.: 
the supracrustal Stronie formation and the gneissic forma
tion (Figs. 2.10, 2.11).

A major process leading to groundwater recharge is 
infiltration o f  precipitation. The percentage o f  precipitation 
water infiltrating into the ground falls in a very wide limits 
and depends upon many physico-geographical factors. The 
most important part in infiltration is played by the layer o f

subsurface rocks. Cover rocks have a form o f  rubble, soli- 
fluction (slope) loams and river sediments (alluvia).

Ability o f  subsurface rocks to conduct water was eva
luated on the basis o f  determination o f  the filtration coeffi
cient in vertical direction. Measurements were taken in 16 
points (Fig. 3.3). Results are presented in Tab. 3.1. in divi
sion into groups o f  subsurface rocks with a similar lithology 
o f  place in which the measurement was taken. It was possible 
to learn that filtration coefficients for weathered covers o f  
gneisses o f  various types and mica schists range from slight
ly below 1 m /24 hours to approx. 10 m /24 hours. Thus, they 
are in the range 10‘4-10'" m /s and belong to the rocks 
with medium filtration properties (Pazdro, Kozerski, 1990). 
Higher filtration properties are characteristic o f  marbles 
weathered covers, for which the filtration coefficient is 
approx. 8 m /24 hours (1 - 1 0"4 m/s). Despite a high structural 
variability o f  the cover rocks, relatively small variability o f  
the filtration coefficient is observed. There is no observed 
relationship between the filtration coefficient and location 
(absolute height, height above valley bottom, slope inclina
tion, exposition o f  slope). It allow s to state that on the major 
part o f  the Śnieżnik M assif, except for the top parts o f  the 
Śnieżnik and outcrops o f  marble lenses, filtration properties 
are similar.

A very important issue in investigations o f  processes 
related with groundwater recharge is determination o f  role 
o f subsurface rocks in infiltration. In order to solve this 
problem an infiltration model proposed by Green and Ampt 
(Dingman, 1994; Freyberg et al., 1980) was accepted. U sing  
the model, calculations o f  infiltration for selected samples 
o f subsurface rocks were carried out. First, times necessary 
for reaching full saturation points by individual rocks (re
presented by samples analysed) were calculated (Tab. 4.1). 
The calculations reveal that at precipitation o f  several or 
a dozen or so mm/h the saturation state is not reached. These 
results confirm observations o f  J. Tomaszewski (1994) who 
suggests that spatial flow  on the surface is very rare in the 
Karkonosze. As precipitation over 50 mm/h is extremely 
rare, it should be stated that on the major part o f  the Śnieżnik  
M assif area infiltration takes place in conditions o f  not entire 
saturation o f  subsurface rocks with water.

Next, the depth to which the moistening front would 
come during the precipitation time with various intensity
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and at various initial moisture was calculated. It occurs from 
the calculations that even during prolonged precipitation the 
moistening front does not reach the bottom o f  these beds 
(Tab. 4.3, Fig. 4.3). Therefore, vanishing o f  the aeration zone 
is not possible by saturation ‘from the bottom’ o f  the whole 
profile o f  weathered rocks. After termination o f  precipitation 
the w hole volum e o f  the infiltrating water is contained in 
the weathered rocks cover and then in the redistribution 
process it recharges groundwaters. Thus, the cover rocks 
have a big influence on the dynamics o f  water circulation in 
the catchment.

The calculations presented should be treated as appro
ximate because an important part in the water circulation in 
the catchment is played by macropores. They can catch 
significant amounts o f  infiltrating water and carry it quickly 
to drainage zones (rivers, springs) in a form o f  intracover 
discharge (Fig. 5.1, Fig. 5.4).

The next stage o f  work was an assessment o f  recharge 
value o f  groundwaters. The quantitative aspect o f  infiltration 
may be evaluated on the basis o f  groundwater runoff analy
sis. Groundwater run-off for the years 1976-80 was deter
mined for five catchments on the Snieżnik M assif area (Tab. 
6.2). Groundwater run-off coefficient P (Tab. 6.5) was used 
to characterise groundwater discharge. On the Snieżnik 
M assif area 30 to 50% o f  precipitation infiltrates on an 
average. The Biała Lądecka and the Wilczka catchments 
have significantly lower values o f  this parameter. Values o f  
the groundwater runoff coefficient obtained are at least twice 
as high as values given by M. Gutry-Korycka (1978) for 
catchments in discontinuous fold structures to which the 
Sudetes belong. Relatively small variability o f  the parameter 
analysed in each catchment in individual years is observed 
(Tab. 6 .6). Comparing groundwater runoff coefficient with 
a value o f  the average precipitation in a catchment in a given  
year (Fig. 6.3) it is possible to notice that the ratio o f  
groundwater run-off to precipitation does not depend on the 
precipitation proportion and is similar in each catchment 
during dry and wet years. Thus, it can be stated that ground- 
waters are recharged by approximately the same percentage 
o f  precipitation characteristic o f  each catchment.

Groundwater recharge reveals, however, high change
ability during a year. It is related to cyclical changes o f  
m eteorological conditions and at the same time to changes 
in the w hole ecosystem . Therefore, in the moderate climate 
zone, changes o f  meteorological-hydrological conditions 
should not be discussed for a whole year, but only in a divi
sion into cold and warm season (Chlebac, Jarobek, 1993). 
In order to observe recharge changes in division into the two 
seasons mentioned above, for three o f  the catchments ana
lysed, summer and winter groundwater recharge coefficients 
were calculated for the years 1976 and 1977 (Tab. 6.8). It is 
visible that the precipitation to groundwater run-off ratio in 
winter is over one and a h alf to almost two and a half times 
higher than in the summer period. This indicates the impor
tance o f  air temperature and plant cover in the recharge 
process.

The value o f  summer recharge determined in this way 
is also influenced by the drainage o f  groundwater aquifer,

w hose filling is connected with precipitation from the w in
ter period. Therefore, the differences between the summer 
and winter recharge are best visib le in lysimetric investiga
tions (Tab. 6.14). Contrary to the analysis o f  groundwater 
m noff in a flow, it is visible that in the summer period 
infiltration is considerably lower than in the winter period. 
Tab. 6.14 presents also how the share o f  summer recharge 
in the total amount o f  infiltrating water grows with height. 
It may be suggested that in the summer period, the main role 
in recharge and supplying o f  groundwater resources is play
ed by areas with elevation over 1000 m a.s.l. Small recharge 
o f  groundwaters in lower parts o f  the Snieznik M assif results 
not only from consumption o f  water by plant cover and 
ground cover as suggested in numerous papers (e.g. Pietry- 
gowa, 1971) but it also reflects atmospheric conditions in 
the area. In the winter-spring period an equalisation o f  
infiltrating water in all points, and even occurrence o f  a re
verse relation is observed.

A decisive role in groundwater recharge is, however, 
played by a period on the turn o f  winter and spring when 
large amounts o f  water are released from the snow cover and 
thawing o f  snow is accompanied by heavy rains. A nalysis 
o f  spring changeability revealed that the most important for 
compensation o f  losses o f  water in the summer are uniform  
and medium values o f  precipitation o f  approx. 100 mm  
a month. They prevent the groundwater resources from a lar
ger decrease.

Fissure character o f  the groundwater aquifer in crystal
line massifs areas causes that for small catchments drained 
by single springs there is no overlapping o f  the topographic 
catchment and the groundwater catchment (Tab. 7.1). It 
makes it im possible to analyse recharge on the basis o f  spring 
drainage value. This concerns also small flow s with not fully 
developed valleys, in w hich contacts between surface and 
groundwaters do not fit in w idely accepted schemes. As 
a result it is not possible to determine groundwater discharge 
with the representative springs method (Tab. 7.2, Fig. 7.3).

In order to present the influence o f  rocks lithology on 
infiltration value a comparison was made o f  recharge in 
catchments composed o f  crystalline rocks with catchments 
composed o f  sedimentary rocks. 45 catchments were selec
ted from the Sudetes and the Carpathians (Tab. 8.1). As 
a comparison criterion, coefficients o f  groundwater re
charge a  were used. Groundwater coefficients values were 
determined for the five years period 1979-83. Fig. 8.3 pre
sents relation between the groundwater recharge coefficient 
and the total runoff. It is visible that at similar values o f  the 
total run-off, catchments com posed o f  crystalline rocks have 
higher groundwater recharge coefficients. This, however, 
allows to state that crystalline catchments are characterised 
by higher groundwater run-off in relation to the total run-off 
and therefore higher ability to recharge groundwaters. The 
average value o f  the groundwater recharge coefficient for 
17 crystalline catchments is 0.501. Thus, it means that 50% 
on the average o f  water outflowing from these catchments 
area comes from groundwater drainage.

Translated by P io tr Wargan
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