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Wstęp

Zagadnienie zasobności skał krystalicznych jest jednym z trudniejszych 
problemów hydrogeologii ze względu na złożony charakter szczelinowego 
środowiska ich występowania. Poznanie procesów określających zasilanie wa
runkuje z kolei ich zasobność. Problem znacznie się komplikuje w warunkach 
górskich ze względu na zróżnicowaną morfologię, zmienność serii skalnych 
oraz ich zaangażowanie tektoniczne. Podjęta tematyka ma znaczenie zarów
no poznawcze, jak również utylitarne w związku z rozwojem obszarów gór
skich, rosnącym zapotrzebowaniem na wodę oraz sięganiem do zbiorników 
uważanych za niekonwencjonalne i słabo wodonośne. Stąd prowadzone bada
nia mają na celu poznanie naturalnych procesów, które mogą mieć istotne zna
czenie dla praktycznego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych 
w obszarach górskich.

W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych głównie w ramach 
projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych (KBN) nr 42/T1299/17. 
Wyniki te uzupełniono wcześniejszymi obserwacjami prowadzonymi w ra
mach badań statutowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc
ławskiego. Do rozważań wykorzystano dane na temat odpływu całkowitego, 
zgromadzone przez mgr. S. Szczepanowskiego. Autorzy dziękują za pomoc 
w realizacji badań Pani M. Bednarz, mgr M. Modelskiej oraz mgr. T. Olichero- 
wi. Szczególne podziękowania składamy prof. dr. hab. inż. W. Ciężkowskiemu 
za cenne uwagi i korektę tekstu.

1. Zarys budowy geologicznej 
i warunków hydrogeologicznych

Obszar badań położony jest w Sudetach i obejmuje fragment Masywu 
Śnieżnika, a ściślej górną część zlewni Kamienicy, będącą dopływem Białej 
Lądeckiej (ryc. 1). Według Dona et al. (1990) obszar ten zaliczany jest do for
macji metamorficznej Lądka-Śnieżnika będącej fragmentem kopuły orlicko- 
-złotostockiej. Wyróżnia się tutaj dwie główne formacj e: łupków metamorficznych 
i gnejsów. Towarzyszą im lokalnie kwarcyty, wapienie krystaliczne, skały er- 
lanowe i amfibolity. Za najstarsze utwory uważa się łupkową serię strońską.



Ryc. 1. Szkic geologiczny zlewni Kamienicy w Masywie Śnieżnika wg Dona i Opletala (1997) 
1 -  seria Młynowca (Pt2?): 11 -  paragnejsy, lokalnie łupki łyszczykowe, 12 -  łupki amfibolitowe; 2 -  seria 
strońska i Hranicnej (Pt3-Cm2): 21 -  jasne kwarcyty podstawowe, 22 -  łupki łyszczykowe lokalnie paragnej
sy, partiami fyllonity, 23 -  łupki i kwarcyty grafitowe, 24 -  marmury, 25 -  erlany, 26 -  łupki amfibolitowe, 
27 -  metaryolity i porfiroidy z przejściami do metatufitów; 3 -  seria staromestecka łącznie z serią skoroszicką 
(Pt3 -  starszy paleozoik)?: 31 -  kwarcyty z wkładkami metalidytów (kwarcyty z „Bruska”), 32 -  paragnejsy 
biotytowe i dwulyszczykowe, przechodzące w fyllonity, 33 — łupki amfibolitowe i amfibolity oraz gabroamfi- 
bolity, 34 -  paragnejsy perliste, w strefach kontaktowych z granitoidami (81) przechodzące w gnejsy migma- 
tyczne; 35 -  eklogity i serpentynity; 5 -  kompleks ortognejsów śnieżnickich (Cnaj-O,): 51 -  drobnoziarniste 
lub drobnooczkowe gnejsy facji brzeżnej, 52 -  średnio- i grubooczkowe gnejsy facji wewnętrznej (jądrowej), 
6 — kompleks anatektycznych para- i ortognejsów oraz migmatytów gierałtowskich (D. :)‘l: 61 drobnoziarni
ste gnejsy laminowane lub migmatyczne, 62 -  granulity, 63 -  eklogity lub ultrabazyty, lokalnie zserpentynizo- 
wane; 64 -  amfibolity (częściowo retrometamorficzne po eklogitach), 65 -  front anatektycznie przeobrażonych 
skał osłony gnejsów i migmatytów gierałtowskich (obejmujących częściowo skały serii Młynowca, serii stroń- 
skiej, oraz gnejsów śnieżnickich), 66 -  front migmatyzacji gierałtowskiej; 11 -  uskoki: a -  normalne, b -  uskok 

inwersyjny (ku SW) Starć Mesto-Kletno-Nowy Waliszów; 12 -  nasunięcia: a -  Bielic, b -  Hranicnej
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Formacja strońska pierwotnie powstała w basenie geosynklinalnym i zawiera
ła w swym składzie serie piaskowcowo-ilaste, mułkowe i węglanowe. Tworzy
ła się w okresie od młodszego prekambru po starszy paleozoik (Dumicz 1989, 
Wojciechowska 1982, Gunia 1989). W wyniku fałdowań i procesów metamor
ficznych skały te zostały przekształcone w łupki serycytowe, biotytowo- 
-muskowitowe, marmury, kwarcyty, amfibolity i zieleńce. Obj awom metamorfiz- 
mu regionalnego towarzyszyła iniekcja granitów śnieżnickich. W dalszych 
etapach deformacji doszło do przekształcenia granitów śnieżnickich w por- 
firoblastyczne, oczkowe lub warstewkowe gnejsy śnieżnickie z dużymi blasta- 
mi mikroklinu. Procesy metamorficzne, a szczególnie migmatyzacja głębszych 
partii orogenu doprowadziły do powstania gnejsów gierałtowskich. Sąto drob
noziarniste, laminowane, silnie przekrystalizowane skały o składzie granitów. 
Towarzyszą im gnejsy przejściowe i mieszane. Don et al. (1989) przyjmuje 
w obszarze metamorfiku Śnieżnika istnienie form antyklinalnych zbudowanych 
z gnejsów. Sąto antykliny: Międzygórza, Gierałtowa, Radochowa i Skrzynki, 
którym towarzyszą formy synklinalne Śnieżnika, Lądka i Orłowca, zbudowane 
głównie z łupków. W omawianym obszarze stwierdza się dwa różnowiekowe 
systemy dyslokacji, starszy o przebiegu SSE-NNW i młodszy o kierunku zbli
żonym do równoleżnikowego. Mapy geologiczne omawianego obszaru wyka
zują strefę nasunięcia oraz przecinają się dwa systemy uskoków. Są to 
biegnąca z północnego zachodu strefa Kletno-Stare Mesto i południkowa stre
fa uskokowa Kamienicy.

Obszar zlewni Kamienicy obejmuje fragment jednostki synklinalnej o stro
mo stojących seriach skalnych, w której kąty upadu pomierzono w granicach 
40-80 stopni. Skały w strefach nasunięcia i uskoków są w wysokim stop
niu spękane i zdeformowane. W sztolni pod Śnieżnikiem gnejsy są przecię
te szeregiem dyslokacji tektonicznych oraz wieloma mniejszymi dyslokacjami 
i szczelinami tektonicznymi, które towarzyszą wkładkom łupków. Najdłuższy

Fig. 1. Geological map of the Kamienica river catchment in the Snieznik Massif after Don and
Opletal (1997)

1 -  Mlynowiec formation (Pt2?): 11 -  paragneiss, locally mica schist, 12 -  amphibolitic schist; 2 -  Stroiiska 
and Hranicna formation (Pt3-Cm2): 21 -  light basic quartzite, 22 -  mica schist with paragneiss, partly phyllo- 
nites, 23 -  schist and graphitic quartzite, 24 -  marbles, 25 -  erlan, 26 -  amphibolitic schist, 27 -  metaryolites 
and porphyroid changed to metatuffites; 3 -  Staromëstecka and Skoroszicka formation (Pt3-01d Palaeo
zoic)?: 31 -  quartzite with metalydite (quartzite from „Bruska”), 32 -  biotitic paragneiss and phyllonites, 
33 -  amphibolitic schist with amphibolites and gabroamfibolites, 34 -  paragneiss perlitic with granitoides 
contact zones (81) transformed into migmatic gneiss, 35 -  eclogite and serpentinite; 5 -  Snieznickie ortogneiss 
complex (Cnij-Oj): 51 -  fine grained or fine eyed gneiss of marginal zone, 52 -  medium and coarse eyed gneiss 
of central zone; 6 — anatectic complex of Gierahôw para- and ortogneisses and migmatites (I f  61 — fine 
grained gneiss lamellose or migmatic, 62 — granulites, 63 — eclogite or ultrabasite, locally serpentinite, 64 
— amphibolite (partly retrometamorphic after eclogite), 65 — anatectic front of metamorphism rocks of mantle 
Gierahôw gneiss and migmatite (including partly Mlynowiec, Stronska and Snieznik formation), 66 -  front 
migmatite of Gierahôw gneiss; 11 -  fault: a -  normal, b -  inversion fault (toward SW) Staré Mësto-Kletno- 

Nowy Waliszôw; 12 -  overthrust: a -  of Bielice, b -  of Hranicna
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fragment spękań gnejsów stwierdzono na odcinku 500-600 m od wlotu sztol
ni, gdzie towarzyszą im glinki tektoniczne. W gnejsach obserwowano przeja
wy kataklazy widoczne jako gęsta sieć drobnych spękań przecinających ziarna 
minerałów (Przeniosło i Sylwestrzak 1971).

Wieloetapowy rozwój gnejsów śnieżnickich i gierałtowskich, dolnopale- 
ozoiczny wiek protolitu tych skał oraz dominującego wpływu przeobrażeń 
waryscyjskich, wykazali Tumiak, Mazur i Wysoczański (2000). Zagadnienia 
rozwoju metamorfizmu i tektoniki tej formacji omówiono m.in. w pracach 
Teisseyre’a et al. (1957), Oberca (1972), Cwojdzińskiego (1982) Wojciechow
skiej (1982, 1988), Guni (1989), Dona et al. (1989, 1990), Dumicza (1989), 
Cymeramana (1997) czy Tumiaka, Mazura i Wysoczańskiego (2000).

Warunki hydrogeologiczne Masywu Snieżnika zostały dobrze poznane dzię
ki licznym badaniom tu prowadzonym. Zarówno w zakresie objawów zawod
nienia, jak i jakości wód podziemnych i powierzchniowych teren ten należy do 
lepiej udokumentowanych w Sudetach, o czym świadczy m.in. monograficzne 
opracowanie pod redakcjąA. Jahna, S. Kozłowskiego i M. Puliny (1997).

Ogólny opis warunków hydrogeologicznych i źródeł Masywu Snieżnika 
podają Różycki (1976) i Tomaszewski (1983), a szczegółową charakterystykę 
hydrogeologiczną północnej części Masywu Snieżnika zaprezentowała Kryza 
(1983, 1986). Badania w rejonie Bolesławowa (27 płytkich otworów poszuki
wawczych) wykazały niskie dopływy do otworów studziennych w zakresie 
0,015-4,62 m3/h w dolinie Kamienicy i Morawki (Ciężkowski i Płochniewsłd, 1983).

W obszarze Lądka Zdroju badania nad genezą i wiekiem wód określające 
m.in. głębokość występowania wód słodkich podejmowali Ciężkowski et al. 
(1992) i Zubera et al. (1995). Stwierdzają oni w otworze Lądek Zdrój L-2 do 
głębokości 500 m występowanie wód chłodnych o temperaturze poniżej 20 °C.

Zagadnienia przyrodniczych warunków krążenia wód podziemnych w śro
dowisku krasowym Masywu Snieżnika opisano szczegółowo w monografii, 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie pod redakcją A. Jahna, S. Kozłowskiego 
i T. Wiszniowskiej (1989).

Szczegółową analizę krenologicznąi określenie parametrów hydraulicznych 
zlewni Kamienicy i Kleśnicy na podstawie badań źródeł i rzek z lat 1991-1994 
podali Staśko (1996) i Tarka (1997). W ostatnich latach zagadnienia pojemności 
wodnej skał krystalicznych i zasilania podejmowali Staśko (1999, 2002), Staśko 
i Tarka (1994, 1995a, 1996, 2001). Pomiary infiltracji efektywnej, jak i badania 
przepuszczalności utworów przypowierzchniowych to efekt prac Tarki (1997). 
Podsumowanie wiedzy o wodach podziemnych w Masywie Snieżnika zawiera 
rozdział Ciężkowskiego et al. (1977) w monografii Masyw Snieżnika, gdzie wy
kazano również wpływ czynników antropogenicznych na zasoby i jakość wód 
podziemnych w tym obszarze. Ilustracją prezentowanych wyników są mapy: 
hydrogeologiczna i hydrochemiczna. Zagadnienie odpływu podziemnego w są
siedniej zlewni Kleśnicy przedstawili Kryza i Kozłowski (1998).
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Na tle ogólnego rozpoznania warunków wodnych wyłoniły się problemy 
wielkości, tempa i zmienności zasilania, dróg przepływu i form drenażu wód 
podziemnych w środowisku szczelinowym. Istotnym zagadnieniem z punk
tu widzenia zasobności jest czas przepływu i przebywania wód podziemnych 
w środowisku skalnym. W tych kierunkach autorzy skoncentrowali swoje roz
ważania przedstawione w prezentowanej pracy.

2. Opis stacji badawczej, zakres pomiarów i badań

Szczegółowe badania w Masywie Śnieżnika prowadzono w okresie 3 lat 
od października 1999 do marca 2002 r. Wcześniej, już od czerwca 1997, pro
wadzono szczegółową rejestrację ilości wypływającej wody ze sztolni poło
żonej w Leju Małym pod Śnieżnikiem (ryc. 2.2). Obszar odwadniany przez 
nią to teren górski położony w przedziale wysokości 860-1426 m n.p.m. Jest 
on porośnięty lasem iglastym, a w części szczytowej Śnieżnika kosodrzewiną. 
Wzdłuż grzbietu Śnieżnika biegnie wododział pomiędzy zlewniami Białej Lą
deckiej i Nysy Kłodzkiej.

Ryc. 2.1. Schemat stacji pomiarowej
1 -  pokrywy zwietrzelinowe, 2 -  spękany masyw, 3 -  strefy uskokowe, 4 -  źródła, 5 -  sztolnia, HS -  hydro

metr -  sztolnia, L -  lizymetr, S04 -  otwór obserwacyjny, HK -  hydrometr Kamienica

Fig. 2.1. Scheme of an observation station
1 -  weathering cover, 2 -  fractured rock, 3 -  fault zone, 4 -  spring, 5 -  mine adit, HS -  hydrometer -  adit, 

L -  lysimeter, S04 -  observation well, HK -  hydrometer Kamienica
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W latach 1991-1997 badania prowadzono na podstawie miesięcznych po
miarów ilości wody wypływającej ze sztolni i pomiary infiltracji (Staśko, 
1997; Tarka, 1997). W okresie szczegółowych pomiarów stacja badawcza 
obejmowała: sztolnię, źródła i lizymetr (ryc. 2.1). Odpływ podziemny mierzo
no na wypływie z zarzuconej sztolni. Sztolnia drążona w strefie uskokowej 
Kletno-Stare Mesto o długości 750 m położona jest na wysokości 860 m n.p.m. 
Do precyzyjnych obserwacji wydajności wypływających wód wykorzystano 
elektroniczny miernik stanów. Miernik rejestrował stany z godzinną lub 2-go- 
dzinną częstotliwością, co zapewnia ponad 1000 pomiarów w miesiącu z do
kładnością do ±1 mm; oznacza to błąd w pomiarach wydajności ±0,2 1/s. 
Zamontowany obok przelew prostokątny pozwala dokładnie przeliczać stany 
wód na ilość wypływającej wody. Do badania zmian infiltracji stosowano lizy
metr zbierający ilość wody przesączającej się na głębokości 0,8 m. W przyrzą
dzie tym początkowo mierzono ilość dopływającej wody co 4-6 tygodni. 
Urządzenie rejestrowało infiltrację w obszarze leśnym do głębokości 0,8 m 
poniżej powierzchni terenu. W trakcie badań (od 2000 r.) zamontowano drugi 
elektroniczny miernik rejestrujący ilość wody 4 razy na dobę. W sieci badaw
czej znajduje się kilka źródeł mierzonych okresowo. Źródła te były obiektem 
wcześniejszych badań i są położone zarówno powyżej, jak i poniżej sztolni, 
na wysokościach od 750 do 980 m n.p.m. W celu wykonania obliczeń zasob
ności do obserwacji włączono również najbliższą studnię położoną na zboczu 
doliny, odległą od sztolni o 2 km, a położoną we wsi Kamienica i oznaczoną 
symbolem WOP (ryc. 2.2). Stany wód w studni mierzono raz w tygodniu 
w okresie lipiec-listopad 1997 i w trakcie szczegółowych badań od grudnia 
1999 do lipca 2000 r. W 2000 r. odwiercono otwór obserwacyjny do głęboko
ści 25 m położony w bezpośrednim sąsiedztwie sztolni, w dolinie źródłowego 
odcinka rzeki Kamienicy (ryc. 2.2 -  otwór S04). Zamontowano w nim kolejny 
przyrząd do rejestracji stanów zwierciadła. Pomiary zwierciadła z częstotliwo
ścią co 2 godziny prowadzono od października 2000 r. do stycznia 2002 r. Zgro
madzone dane o wielkości wypływu wód podziemnych ze sztolni stanowią 
zapis zmienności odpływu podziemnego. Dodatkowo dla rozważań nad pro
cesem drenażu i obliczeń parametrów hydraulicznych skał pomierzono w la
boratorium odsączalność i przepuszczalność gnejsów i skał towarzyszących. 
W trakcie badań terenowych pomierzono również parametry szczelinowatości 
masywu skalnego.

Metodyka badań opierała się na bezpośrednich i szczegółowych pomia
rach procesu zasilania i drenażu oraz zjawisk towarzyszących w naturalnych 
warunkach w zlewni eksperymentalnej rzeki Kamienicy w Masywie Śnieżni- 
ka (ryc. 2.2).

Pomiary infiltracji w strefie przypowierzchniowej realizowane w lizyme- 
trze obarczone są błędem ±1 mm. Do analizy tempa i zmienności czasowej 
zasilania zakupiono z IMGW szczegółowe (dobowe) pomiary o wysokości 
opadów atmosferycznych i zmian temperatur powietrza rejestrowane w miej-
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Ryc. 2.2. Położenie stacji pom iarow ej i punktów  badaw czych w  zlew ni K am ienicy 
1 -  sztolnia, 2 -  punkt pomiaru przepływu na rzece, 3 -  punkt pomiaru na wypływie ze sztolni, 4 -  źródła, 
5 -  punkty pomiaru szczelinowatości, 6 -  lizymetr, 7 -  studnia WOP, 8 -  otwór obserwacyjny S04, 9 -  gra

nice zlewni cząstkowych, 10 -  obszar drenowany przez sztolnię, 11 -  potoki i rzeki

Fig. 2.2. Localisation o f  the experim ental station and m easuring points in the K am ienica river
catchm ent

1 -  abounded mine adit, 2 -  gauging points at river, 3 -  outflow from adit, 4 -  springs, 5 -  fracture mea
surements points, 6 -  lysimeter, 7 -  observation well WOP, 8 -  observation well S04, 9 -  boundary of river 

sub-division, 10 -  drainage area of mine adit, 11 -  creeks and rivers
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scowości Kamienica położonej 2 km od sztolni. Dla określenia procesu drena
żu i odpływu podziemnego stosowano wiele metod.

Jako główną wykorzystano metodę szczegółowej analizy zmian wydajności 
na podstawie godzinowych i średnich dobowych wielkości odpływu podziem
nego mierzonego ze sztolni. Dla określenia tempa drenażu i zasobności 
zbiomika/zbiomików drenowanych przez sztolnię zastosowano metodę anali
zy hydrogramu. Wielkość zasilania wód podziemnych można określić również 
na podstawie analizy wahań zwierciadła wód podziemnych w studniach 
i otworach obserwacyjnych. W rozważaniach wykorzystano wyniki obserwacji 
studni eksploatacyjnej WOP i otworu obserwacyjnego S04. W pierwszym przy
padku pomiarów dokonano z dokładnością ±10 mm, w drugim z dokładnością 
±1 mm. Skład chemiczny i zmiany wybranych wskaźników pH, mineralizacji, 
temperatury wód podziemnych, zawartości wybranych gazów posłużyły do 
określenia dróg krążenia. Metody badania składu izotopowego, szczególnie 
trytu, pozwalają na określenie czasu przebywania wód podziemnych w środo
wisku skalnym i prędkości ich przepływu. Do obliczenia parametrów hydrau
licznych stref wodonośnych wykorzystano metodę wahań zwierciadła wód 
podziemnych.

Relację pomiędzy odpływem całkowitym (spływem powierzchniowym 
i podziemnym) w odniesieniu do odpływu podziemnego określono na podsta
wie pomiarów przepływu na rzece Kamienicy i wydzielenia odpływu podziem
nego. Posterunek hydrologiczny na tej rzece rejestrował stany godzinowe od 
października 1998 r. do marca 2002 r.

3. Zmienność opadów atmosferycznych 
i temperatury powietrza

Opady atmosferyczne są głównym źródłem zasilania wód podziemnych na 
omawianym terenie. Obszar Masywu Śnieżnika charakteryzuje się wysokimi 
rocznymi sumami opadów. Dla wielolecia 1891-1930 średni roczny opad dla 
stacji pod Śnieżnikiem (1217 m n.p.m.) wynosił 1182 mm (Wiszniewski, 
1953). Zestawienie wyników z 17 stacji opadowych na obszarze Masywu 
Śnieżnika i w najbliższym otoczeniu wykazuje wyraźną zależność opadu od 
wysokości bezwzględnej. Dla wielolecia 1976-1980 obliczono współczynnik 
korelacji r = 0,916, wartość krytyczna na poziomie istotności a  = 0,05, 
ra= 0,468. Zależność wysokości opadów atmosferycznych od wysokości punk
tu pomiarowego można opisać równaniem regresji:

P = 475,15 + 0,8647*,

gdzie: P -  wysokość opadu [mm], x -  wysokość stacji opadowej [m n.p.m.].
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Ryc. 3.1. Zależność sumy rocznych opadów od wysokości położenia na terenie Masywu Śnieżnika 

Fig. 3.1. Correlation between annual precipitation amount and altitude in the Śnieżnik Massif

Jak można łatwo odczytać z wykresu zamieszczonego na ryc. 3.1, dla 
stacji Kamienica typowa Suma roczna opadów powinna wynosić 1100 mm, 
podczas gdy w okresie 1999-2002 obserwowano wyższe wartości od 1151 do 
1676 mm. Aby scharakteryzować warunki opadowe w dłuższym okresie, na 
ryc. 3.2 zestawiono na podstawie danych IMGW opady dla okresu 1969-1993 
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 
stwierdza się natomiast wyraźnego trendu zmian w analizowanym wieloleciu, 
tj. w okresie 1969-1993. Roczne opady na stacji pomiarowej Międzygórze 
zmieniają się od około 800 do ponad 1400 mm, a na posterunku Stronie Śląs
kie od 600 do ponad 1000 mm. Jest to stosunkowo duża zmienność i ma duży 
wpływ na wielkość zasilania wód podziemnych w poszczególnych latach.

Wielkość rocznych opadów atmosferycznych w obszarze zlewni Kamie
nicy jest wysoka i wynosiła w obszarze badań w zakresie 1150-1676 mm 
(lata 1997-2001). Wyniki opierają się na wielkościach dobowych pomierzo
nych przez IMGW dla stacji Kamienica. Najwyższą wartość rocznych sum 
stwierdzono podczas pamiętnej powodzi w 1997 r. W lipcu spadło wówczas 
702 mm słupa wody, a w całym 1997 r. ponad 1600 mm. Lata 1997-2001 były 
wilgotne w porównaniu z miarodajnym okresem 40-lecia. Najwilgotniejsze 
miesiące w roku to lipiec i czerwiec ze średnimi opadami miesięcznymi odpo
wiednio 195 i 163 mm. Najniższe opady notowane były w październiku i wy
nosiły około 43 mm. W pozostałych miesiącach opady oscylowały w zakresie 
80-120 mm. Wartości pomiarów w obszarach górskich obarczone są błędem 
dochodzącym nawet do 30%, szczególnie w okresach zimowych, na skutek 
przewiewania pokryw śniegowych i kondensacji pary wodnej.
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Ryc. 3.2. Roczna zmienność opadów w latach 1969-1993 na stacjach pomiarowych: 
a) Międzygórze (700 m n.p.m.); b) Stronie Śląskie (492 m n.p.m.)

Fig. 3.2. Annual precipitation changes during the years 1969-1993 measured at stations: 
a) Międzygórze (700 m a.s.l.); b) Stronie Śląskie (492 m a.s.l.)

Na ryc. 3.3 zobrazowano przebieg opadów w okresie prowadzonych badań 
(lata 1997-2001) dla posterunku Kamienica położonego na wysokości 700 m 
n.p.m. Roczna wysokość opadów zmieniała się od 1151 do 1676 mm. Najwyż
sze opady wystąpiły w latach 1997 i 1998, po nich z kolei nastąpiły dwa lata 
(1999 i 2000) o najniższych opadach. Najwyższe sumy opadów przypadają na 
miesiące letnie, tj. czerwiec-sierpień, a najniższe na pierwsze miesiące roku 
(styczeń-kwiecień) oraz październik. Najwyższa wartość sumy miesięcznej 
opadu wystąpiła w lipcu 1997 r. (702 mm). Z opadem tym związana była kata
strofalna powódź, jaka nawiedziła wówczas Polskę, a szczególnie dorzecze 
Odry.

iata

opad [mm]

lata
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Rye. 3.3. Przebieg miesięcznych opadów na stacji Kamienica 

Fig. 3.3. Monthly values of precipitation at the Kamienica station

Rye. 3.4. Porównanie średnich miesięcznych opadów w okresie prowadzenia badań do wielo- 
lecia 1969-1993 na obszarze Masywu Śnieżnika

Fig. 3.4. Comparison of monthly average precipitation values recorded during study period 
and long term distribution from the years 1969-1993 in the Śnieżnik Massif region

Porównując miesięczny przebieg opadów w okresie prowadzonych badań do 
wielolecia 1969-1993 (ryc. 3.4), należy zauważyć, że oba okresy charakteryzują 
się podobnym rozkładem opadów w ciągu roku. Jedynie większe odchylenie wy
stępuje w lipcu, co niewątpliwie związane jest z ekstremalnie wysokimi opadami 
w lipcu 1997 r., o czym wspomniano wcześniej. Z kolei nieznacznie bardziej 
suche w okresie badań w stosunku do wielolecia 1969-1993 były miesiące maj, 
czerwiec i sierpień. Średnie miesięczne opady poza czerwcem i lipcem o okresie 
prowadzenia badań wynosiły w granicach 5-8% rocznej sumy opadów.
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Tabela 3.1. Częstotliwość występowania opadów na stacji Kamienica 
w wieloleciu 1997-2001

Table 3.1. Frequency of precipitation occurrence in the years 1997- 
2001 measured at the Kamienica station

Przedział
wysokości opadów 

[mm]

Procent występowania 
opadów

Procent zdarzeń 
w stosunku rocznym

0 - 54,8
0,1-10 73,5 33,2

10,1-20 16,7 7,6
20,1-30 5,7 2,6
30,1-40 1,8 0,8
40,1-50 1,1 0,5
50,1-60 0,5 0,2
60,1-70 0,2 0,1

120-130 0,05
150-160 0,05
170-180 0,05

Dobowe wartości opadów zawierają się najczęściej w przedziale 0-10 mm 
(tab. 3.1) i stanowią 88% opadów w ciągu roku. Opady dobowe powyżej 
30 mm stanowią jedynie niecałe 4%.

Istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych odgrywają opady śnieżne. 
Wykorzystując wzór Lauschera (1954), obliczono udział opadów śnieżnych 
w ogólnej rocznej sumie opadów na podstawie wskazań trzech stacji (tab. 3.2):

L = 50 -  5 T,

gdzie: L -  udział opadów śnieżnych [%], T -  temperatura [°C],

Tabela 3.2. Udział opadu śniegu w rocznej sumie opadów 

Table 3.2. Snow cover as an annual sum of precipitation

Stacja
pomiarowa

Wysokość 
położenia 
[m n.p.m.]

Średnia roczna 
temperatura 

[°C]

Udział 
opadu śniegu 

[%]

Snieżnik 1217 2,55* 37,2
Kamienica 700 5,45** 22,7
Bolesławów 600 6,13** 19,3

* -  okres 1881-1930, ** -  okres 1976-1980 (obserwacje IMGW)
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Z tabeli 3.2 widać, że opady śniegu w przypadku stacji Kamienica stanowią 
ponad 20% ogólnej rocznej sumy opadów. Odnosząc otrzymaną wartość do 
średniego rocznego opadu z wielolecia 1976-1980 dla tej stacji wynoszącego 
1341 mm, otrzymuje się ilość wody dostarczonej na powierzchnię terenu 
w postaci śniegu równą 304 mm. Uwzględniając fakt, że omawiana zlewnia 
rozciąga się na wysokościach 1400-700 m, tj. znacznie wyżej niż stacja 
pomiarowa, ilość ta może dochodzić do 450 mm.

Tabela 3.3. Częstość pokrywy śnieżnej na obszarze Masywu Snieżnika 
i Gór Bialskich (wg Kwiatkowski, 1978)

Table 3.3. Frequency of snow cover in the Śnieżnik Massif and Bial
skie Mountains (after Kwiatkowski 1978)

Wysokość 
[m n.p.m.]

Częstość występowa 
[dni/

stoki zachodnie

aia pokrywy śnieżnej 
rok]

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

Według A. Kosiby (1955) średnia data pierwszego opadu śnieżnego w je
sieni dla Snieżnika przypada na około 25 września, a dla Stronia Śląskiego 
na 15 października. Średnie daty ostatniego opadu śnieżnego wiosną przypa
dają odpowiednio dla Śnieżnika na około 25 maja i dla Stronia Śląskiego na 
10 maja. Daje to średnią długość okresu potencjalnych opadów śnieżnych dla 
Śnieżnika równą 240 dni, a dla Stronia około 200 dni. Częstość występowania 
pokrywy śnieżnej w Masywie Śnieżnika przedstawia tab. 3.3. Wynosi ona oko
ło 140 dni dla Kamienicy i Kletna i wzrasta wraz z wysokością aż do wartości 
224 dni w roku na szczycie Śnieżnika.

Jak wynika z pomiarów w Kamienicy (dane IMG W) w latach 1997—2001, 
pokrywa śniegowa zalega długo, a pierwsze śniegi stwierdza się pod koniec 
października (ryc. 3.5). Śnieg zwykle zalega do kwietnia. Pierwsze śniegi 
notowane były w 1997 r. już 24 października, natomiast nieco później, bo 
w połowie listopada w latach 1998-1999. W 2000 r. śnieg wystąpił dopiero
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Ryc. 3.5. Wysokość pokrywy śnieżnej na stacji Kamienica w latach 1997-2000 

Fig. 3.5. Snow cover at the Kamienica station in the years 1997-2000

16 grudnia. Ciągła pokrywa śniegowa zalega zwykle do połowy marca-kwiet- 
nia. Notowane sąjednak odstępstwa od tego kalendarza. W latach 1997-1998 
ocieplenie w lutym spowodowało zanik pokrywy śnieżnej, a później wystąpiły 
ponowne opady śniegu. Ciągła pokrywa jednak występowała w tych latach 
powtórnie do 23 kwietnia. W latach 1999-2000 śnieg zalegał nieprzerwanie 
odpowiednio do 25 i 9 marca.

Grubość pokrywy śniegowej w styczniu wahała się od 13 cm w 1998 r. do 
37 cm w 2000 r., podczas gdy w lutym była generalnie wyższa i zawierała się 
w przedziale 20^15 cm. Śniegi grudniowe tworzyły pokrywę o miąższości od 
2 do 15 cm, a w marcu do 2-30 cm. Śnieg podczas topnienia w zależności od 
nasłonecznienia i miąższości pokrywy zalega w postaci pokrywy z przerwa
mi, w płatach lub w postaci śladów pokrywy. Ostatni opad śniegu notowano 
w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia.

W okresie prowadzonych badań pokrywa śnieżna na stacji Kamienica 
występowała średnio przez około 110 dni w roku. Najbardziej śnieżne były 
sezony 1998/1999 i 1999/2000, natomiast lata 1996/1997 i 1997/1998 charak
teryzowały się znacznie mniejszymi opadami śniegu (ryc. 3.5).

Dla rozważań nad zasilaniem wód podziemnych ważne są zmiany tem
peratur powietrza. Zmiany te obrazuje zestawienie dla stacji Bolesławów po
łożonej 5 km od stacji badawczej (źródło: pomiary IMG W). Stacja położona 
jest na rzędnej 590 m, tj. średnio o 400 m poniżej obszarów zasilania zlewni 
Kamienicy.

Obszar badań należy do górskiej prowincji klimatycznej o średniej rocznej 
temperaturze powietrza około 6,0-2,5 °C. W latach 1997-2001 średnia roczna 
temperatura powietrza wynosiła 6,69 °C dla niżej położonej stacji Bolesławów
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(tab. 3.4). Najniższe temperatury charakterystyczne są dla stycznia i grudnia 
i wynoszą na tej stacji odpowiednio -2,3 i -1,9 °C. Najcieplejsze miesiące to 
lipiec i sierpień z temperaturami średnimi 15,6 i 15,9 °C. Ważną rolę w odnowie 
wód podziemnych odgrywają okresy trwałego przejścia temperatur powyżej 
0 °C i topnienia pokrywy śniegowej. W badanym obszarze ma to miejsce gene
ralnie w trzeciej dekadzie marca (po 20 III). Nie oznacza to braku temperatur 
wyższych od zera w styczniu i lutym. W rozważanym okresie dodatnie tempe
ratury powietrza notowano w 1997 r. i 1998 r. w lutym (9-14) oraz na przełomie 
lutego i marca. W 1999 r. lekkie ocieplenie zanotowano w styczniu. Jednak 
trwałe przejście temperatury powyżej zera podobnie jak i w 2000 r. następuje 
najczęściej po 20 marca. W 2001 r. już w lutym (5-16) odnotowano temperatu
ry dodatnie, a trwałe przejście temperatury powyżej zera nastąpiło po 5 marca.

4. Pomiary infiltracji

Wody podziemne Masywu Śnieżnika zasilane są głównie przez opady 
atmosferyczne, które infiltrują, kolejno przez utwory pokrywowe, płytkie 
szczeliny i spękania wietrzeniowe oraz zasilają głębsze strefy związane 
z uskokami tektonicznymi. Pomiary wielkości zasilania wód podziemnych 
prowadzono w infiltrometrze usytuowanym przy sztolni w dolinie Kamienicy. 
Infiltrometr zainstalowany został na głębokości 0,8 m poniżej powierzchni 
terenu na zboczu w obszarze leśnym. Mierzono ilość wody docierającej do 
infiltrometru w urządzeniu zbiorczym. W okresie od lipca 1997 do listopada

a = > 5 * X^ 8 °  o ® ®

Ryc. 4.1. Dobowe wielkości opadów na posterunku Kamienica 
Fig. 4.1. Daily values of precipitation -  the Kamienica station
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1999 r. obserwacje prowadzono okresowo. Wyniki przesączania na głębokość 
0,8 m przedstawia tab. 4.1.

Pomiary z lat 1997-1999 nie wykazują ścisłej zależności wielkości infil
tracji od wysokości opadów. Tak np. 640 mm opadów w okresie czerwiec-wrze- 
sieó 1998 r. wywołało zaledwie 13,8% infiltracji, podczas gdy 83,6 mm opadów 
w okresie marzec-maj (1998) spowodowało infiltrację prawie w 100%.

Zestawione dane wskazują, że największe ilości wody przesączają się 
w dwóch okresach. Pierwszy to miesiące marzec-kwiecień, drugi ma miejsce 
w miesiącach letnich w lipcu-sierpniu. Brak lub znikomo małe ilości wody re
jestrowano w urządzeniu pomiarowym w okresie od września do lutego, a spo
radycznie w czerwcu.

W 2000 r. w urządzeniu zbiorczym infiltrometru zainstalowano elektro
niczny limnimetr, który cztery razy na dobę kontrolował wysokość położenia 
zwierciadła wody (ilość dopływającej wody). Analizę zmian infiltracji poprze
dzono diagramem ilustrującym wysokości dobowe opadów dla omawianego 
okresu -  ryc. 4.1. Zmiany położenia zwierciadła wody przeliczano na wielkość 
dopływu. Przebieg czasowy dokładnych pomiarów dobowych zasilania infil
tracyjnego przedstawia ryc. 4.2.

Z przedstawionej ryciny wynika, że w okresie obserwacji występują 
wyraźne trzy okresy wzmożonego zasilania wód podziemnych, obejmujące 
przełom lipca i sierpnia 2000 r., marzec 2001 oraz dodatkowo okres od grud
nia 2001 do stycznia 2002 r. Mniejsze wielkości, z reguły nieprzekraczające 
kilku mm słupa wody, pomierzono również w okresie od listopada do maja. 
Zmiany zasilania zestawiono z wysokością opadów na najbliższym posterunku 
opadowym znajdującym się w miejscowości Kamienica (ryc. 4.2). Analizując

Ryc. 4.2. Dobowe wielkości zasilania w infiltrometrze przy sztolni na tle opadów 
Fig. 4.2. Daily values of recharge recorded at lysimeter near mine adit versus precipitation
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rozkład opadów w 2000 i 2001 r., widać wyraźnie, że wzmożona infiltracja 
na przełomie lipca i sierpnia 2000 r. pozostaje w ścisłym związku z wysokimi 
opadami w tym okresie, a ściślej z bilansem wilgoci glebowej. Po nasyceniu 
strefy aeracji w lecie lub w okresie trwałej odwilży wiosennej następuje do
pływ nadmiaru wód do strefy saturacji. Porównanie wielkości opadów i zasila
nia dla tego okresu letniego zawiera tab. 4.2.

W okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2000 r. spadło 185,5 mm deszczu. 
W tym samym czasie do infiltrometru dopłynęło 63,9 mm wody. Przyjmując 
natychmiastowy lub bardzo szybki przepływ stanowi to 34,4% opadów.

Tabela 4.1. Wyniki okresowych pomiarów infiltracji w infiltrometrze -  stanowisko 
sztolnia pod Snieżnikiem

Table 4.1. Results of infiltration rate periodic observation at lysimeter -  mine adit

Data Infiltracja [mm] Opad [mm] Procent opadu

14 VII 97 - - -

28 VII 97 79,4 197,7 40,2

29 VIII 97 0,4 62,9 0,6

151X97 0,0 39,5 0,1

29 IX 97 0,0 12,4 0,3

31 X97 0,8 106,4 0,8

30 XII 97 101,2 177,8 56,9

9198 0,1 48,1 0,2

14 II 98 16,9 57,5 29,3

21 III 98 97,1 154,4 62,9

2 V 98 83,5 83,6 99,9

20 V I98 60,9 203,6 29,9

27 IX 98 88,5 640,5 13,8

7X198 94,6 325,7 29,1

19 XII 98 2,1 97,8 2,1

4 II 99 4,1 104 3,9

20 III 99 4,1 167,8 2,4

1 V 99 79,8 105,7 75,5

6 VI 99 0,2 126,7 0,1

2 VIII 99 70,8 318,1 22,2

30 IX 99 2,1 149,2 1,4

22 XI 99 10,7 129,2 8,3
Suma 718,1 3308,6 śr. 21,7
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Tabela 4.2. Porównanie wysokości opadów atmosferycznych i zasilania wód podziemnych
dla przełomu lipca i sierpnia 2000 r.

Table 4.2. Comparison of precipitation and recharge ratę for July and August 2000

Data Opad
[mm]

Zasilanie
[mm] Data Opad

[mm]
Zasilanie

[mm]

15 VII 00 5,6 0,0 1 VIII 00 - 3,4

16 VII 00 36,6 0,0 2 VIII 00 10,5 1,0

17 VII 00 24,6 0,0 3 VIII 00 0,5 0,0

18 VII 00 - 6,2 4 VIII 00 0,5 0,0

19 VII 00 2,3 27,9 5 VIII 00 - 0,0

20 VII 00 0,0 2,3 6 VIII 00 19 0,0

21 VII 00 - 0,5 7 VIII 00 14 0,0

22 VII 00 - 0,0 8 VIII 00 - 0,0

23 VII 00 - 0,0 9 VIII 00 - 2,3

24 VII 00 22,8 0,0 10 VIII 00 0,5 1,0

25 VII 00 16,8 0,0 11 VIII 00 - 0,3

26 VII 00 3,2 0,0 12 VIII 00 - 0,0

27 VII 00 1,6 1,8 13 VIII 00 - 0,0

28 VII 00 19,5 3,4 14 VIII 00 - 0,0

29 VII 00 5,0 1,0 15 VIII 00 - 0,0

30 VII 00 2,5 2,8

31 VII 00 0,0 9,8 suma 185,5 63,9

Z przedstawionego zestawienia widać również, że reakcja obserwowana w li- 
zymetrze na opady jest bardzo szybka. Dla lepszego zobrazowania dane 
z tab. 4.2 posłużyły do sporządzenia ryc. 4.3. Analizując dobowe wartości opa
du i infiltracji, największą zgodność pomiędzy wystąpieniem opadu a do
pływem wody do infiltrometru uzyskuje się po dwóch-trzech dniach od 
rozpoczęcia opadu w okresie letnim przy wysokim stopniu wilgotności. Może
my więc stwierdzić, że prędkość migracji frontu wilgotności wynosi około 
0,3 m/dobę. Analizując ryc. 4.3, łatwo zauważyć, że aby rozpoczęło się prze
siąkanie wody przez grunt, musi w nim nastąpić wypełnienie porów pewną 
porcją wody odpowiadającą opadowi inicjującemu proces infiltracji. Jak za
uważył to wcześniejszej Tarka (1993) i Sawicki (2000), opad inicjujący jest 
zależny od pory roku i rodzaju pokrycia roślinnego oraz rodzaju gruntu. W przy
padku gruntów bez roślinności wynosi on od 10 mm w październiku od około 
50 w lipcu, w pozostałych miesiącach letnich jest zbliżony do około 30 mm. 
Dla gruntu porośniętego trawą odpowiednie wartości wynoszą: od 20 mm we
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wrześniu do około 70-80 w lipcu o sierpniu i 60 mm w pozostałych miesią
cach letnich. Należy jednak dodać, że badania i wnioski Sawickiego odnoszą 
się do obszarów znacznie niżej położonych (nizinnych lub wyżynnych), 
a więc o niższych sumach opadowych.

Przeprowadzone wstępne badania wskazują, że opad inicjujący na bada
nym obszarze wynosi od 20 do prawie 50 mm opadu (tab. 4.3). Zależy on od 
warunków pogodowych nie tylko w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
dotarcie wody do przyrządu pomiarowego, ale w dłuższym okresie.

data

Ryc. 4.3. Dobowe wartości opadu i infiltracji w okresie 15 VII-15 VIII 2000 r. dla infiltro- 
metru przy sztolni (Masyw Śnieżnika)

Fig. 4.3. Daily values of precipitation and recharge during 15 of July-15 of August 2000 
measured at lysimeter near adit (the Śnieżnik Massif)

Tabela 4.3. Zestawienia wartości opadów i infiltracji 
Table 4.3. Comparison of precipitation and infiltration values

Okres
Opad
[mm]

Infiltracja
[mm]

Różnica
[mm]

14-20 V II00 70,5 37,0 33,5
24 VII-2 VIII 00 71,4 23,6 47,5

6-10 VIII 00 33,0 3,6 29,4
4-10 XI 00 39,5 1,8 37,7
25-29 XI 00 22,3 1,8 20,5



4. Pomiary infiltracji 25

Aby powiązać zasilanie z warunkami pogodowymi w dłuższym okresie 
przed początkiem infiltracji, wykorzystano wskaźnik wilgotności Lambora 
(1962) zdefiniowany jako:

f  1 15

gdzie P. -  opad w /-tym dniu poprzedzającym dzień, dla którego oblicza się 
wskaźnik, a. -  waga /-tego dnia.

0 2 4 6 8 10

w skaźnik wilgotności

Ryc. 4.4. Zależność współczynnika dobowej infiltracji od wskaźnika wilgotności 

Fig. 4.4. Corrélation between daily values of infiltration and moisture contents

Obliczenie wskaźnika wilgotności polega na zsumowaniu dobowych 
wysokości opadów z 15 dni poprzedzających dzień, dla którego prowadzi się 
obliczenia, pomnożone przez odpowiednie wagi. Wagi przyjmuje się w ten 
sposób, że dla opadu z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, dla którego 
oblicza się wskaźnik, przyjmuje się = 15, dla drugiego a2= 14, itd. Obliczo
ne dla okresu od 1 VI do 31 XII 2000 r. wskaźniki wilgotności zmieniają się 
w zakresie od 0 do 8,02. Na ryc. 4.4 zestawiono wartości wskaźników wilgot
ności z procentami infiltrującego opadu. Ponieważ, jak wynika ze wstępnych 
interpretacji, dopływ wody do infiltrometru zachodzi po około dwóch dobach 
od wystąpienia opadu, więc w obliczeniach procentu infiltrującego opadu 
uwzględniano dane z infiltrometru po dwóch dobach w stosunku do opadu.

Rycina 4.4 wykazuje, że natężenie infiltracji (a więc i prędkość) wzrasta, 
gdy wskaźnik wilgotności osiąga wartości około 2,8-3,0. Im wyższa jest war
tość tego wskaźnika, tym więcej wody infiltruje w stosunku do aktywującego 
ten proces opadu.
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W okresie 18 miesięcy obserwacji (VII 2000-XII 2001) na posterunku 
opadowym Kamienica zanotowano 1982,3 mm opadu (tab. 4.4). Porównując 
ilość infiltrującej w tym samym czasie wody, uzyskuje się współczynnik za
silania równy 15,1%. Komentarza wymaga szczególnie wysoka wartość infil
tracji z marca 2001 r. Pomimo znacznych, bo sięgających wartości 60-70 mm 
opadów w okresie listopad-luty nie obserwowano wyraźnych oznak infiltracji. 
Nastąpiła ona dopiero po trwałym przejściu temperatury powyżej wartości 
zero stopni i odmarznięciu gruntów pokryw zwietrzelinowych. Nagromadzo
na wilgoć glebowa i topnienie pokrywy śniegowej spowodowały tak znaczną 
infiltrację.

Tabela 4.4. Zestawienie miesięcznych wysokości opadów atmosfe
rycznych i zasilania w infiltrometrze przy sztolni

Table 4.4. Monthly values of recharge in lysimeter by adit

Miesiąc Infiltracja [mm] Opad [mm] Procent opadu

VII/2000 55,9 209,0 26,7
VIII 8,0 56,9 14,0
IX 0 73,5 0
X 0 28,1 0
XI 3,6 74,4 4,8
XII 0,5 59,0 0,8

1/2001 2,3 79,5 2,9
II 1,6 68,3 2,3
III 140,4 77,9 180,2
IV 14,5 108,9 13,3
V 3,1 126,3 2,4
VI 9,6 178,6 5,4
VII 6,2 256,2 2,4
VIII 0 108,5 0
IX 6,5 187,1 3,5
X 1,0 40,8 2,4
XI 2,3 127,5 1,8
XII 44,2 121,8 36,3

Suma 299,7 1982,3 15,1

Tabela 4.5. Porównanie wysokości opadów i zasilania w latach
1997-2001

Table 4.5. Comparison of recharge and precipitation for 1997-2001

Okres Opad Infiltracja Procent
opadów

VII 1997-XII 1999 3308,6 718,1 21,7
VII 2000-XII 2001 1982,3 299,7 15,1
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Porównując wyniki pomiarów infiltracji z dłuższych okresów (VII 1997- 
XII 1999 i VII 2000-XII 2001 -  tab. 4.5), można stwierdzić, że w pierwszym 
analizowanym okresie infiltracja była wyższa. Niewątpliwie związane jest to 
ze znacznym zasilaniem w dwóch okresach powodziowych, jakie miały miej
sce w tym czasie (VII 1997 i VII 1998) oraz wysoką wilgotnością gleb i strefy 
aeracji.

data

Ryc. 4.5. Zmiany przepływu całkowitego i podziemnego -  rzeka Kamienica, punkt pomiaro
wy Kamienica

Fig. 4.5. Total flow and groundwater runoff -  the Kamienica river at gauging point Kamienica

Najistotniejszym procesem prowadzącym do powstania zasobów wód pod
ziemnych jest infiltracja opadów. Lokalny system krążenia, jakim jest zlewnia 
o powierzchni do kilkuset km2, zbiera w postaci odpływu podziemnego najczę
ściej 80-90% całkowitego zasilania wód podziemnych (Herbich, 1991). Stąd 
wartość infiltracji można ocenić na podstawie odpływu podziemnego. Analizę 
odpływu podziemnego przeprowadzono dla rzeki Kamienicy w punkcie obser
wacyjnym Kamienica -  PO. Na ryc. 4.5 przedstawiono zmiany przepływu cał
kowitego i podziemnego w okresie obserwacji.

Odpływ podziemny dla rzeki Kamienicy obliczono metodą ścięcia fali 
wezbraniowej. Na podstawie dobowych wartości odpływu podziemnego ob
liczono wartości miesięczne i zestawiono w tab. 4.6. Miesięczne wartości od
pływu podziemnego przeliczono na wysokość odpływu (ryc. 4.6). Otrzymano 
bardzo wysokie wartości odpływu podziemnego, dla niektórych miesięcy są 
wielokrotnie wyższe od miesięcznych sum opadowych (tab. 4.7).
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Tabela 4.6. Zestawienie miesięcznych wartości odpływu całkowitego i podziemnego [m3/s] 
dla rzeki Kamienicy -  punkt obserwacyjny Kamienica

Table 4.6. Monthly values of total and groundwater runoff in [mVs] for the Kamienica river
-  observation point Kamienica

Rok

Miesiąc 1999 2000 2001

2c Q. 2c 0 . 8c e .
I 0,09 0,08 0,08 0,06 0,13 0,11
II 0,08 0,06 0,36 0,13 0,21 0,07
III 0,42 0,13 1,11 0,37 0,40 0,21
IV 1,76 0,59 3,42 0,78 - -
V 0,41 0,42 0,44 0,33 - -

VI 0,68 0,30 0,21 0,18 0,68 0,49
VII 0,72 0,35 - - 1,39 0,40
VIII 0,16 0,17 - - 0,50 0,29
IX 0,14 0,11 - - 0,95 0,49
X 0,18 0,15 0,14 0,14 0,45 0,41
XI 0,17 0,13 0,19 0,14 0,51 0,23
XII 0,11 0,09 0,20 0,14 0,15 0,03

Średnia 0,41 0,215 0,528 0,198 0,495 0,242

Qc -  odpływ całkowity, Qs -  odpływ podziemny
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Rye. 4.6. Miesięczne wysokości odpływu podziemnego dla rzeki Kamienicy -  punkt obser
wacyjny Kamienica

Fig. 4.6. Monthly values of groundwater runoff for the Kamienica river at gauging point
Kamienica
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Tabela 4.7. Zestawienie miesięcznych wysokości odpływu całkowite
go, podziemnego i opadu

Table 4.7. Monthly values of total flow, groundwater flow and pre
cipitation

Miesiąc Hc [mm] fig [mm] P  [mm]

1/1999 32,3 28,7 63,1
II 28,7 21,5 131,5
III 150,8 46,7 88,9
IV 631,9 211,8 84,6
V 147,2 150,8 82,0
VI 244,1 107,7 241,0
VII 258,5 125,7 121,7
VIII 57,4 61,0 56,9
IX 50,3 39,5 92,3
X 64,6 53,8 70,0
XI 61,0 46,7 68,7
XII 39,5 32,3 87,8

1/2000 28,7 21,5 114,4
II 129,2 46,7 106,7
III 398,5 132,8 212,4
IV 1227,8 280,0 58,5
V 158,0 118,5 88,0
VI 75,4 64,6 70,0
VII - - 209,0
VIII - - 56,9
IX - - 73,5
X 50,3 50,3 28,1
XI 68,2 50,3 74,4
XII 71,8 50,3 59,0

1/2001 46,7 39,5 79,5
II 75,4 25,1 68,3
III 143,6 75,4 77,9
IV - - 108,9
V - - 126,3
VI 244,1 175,9 178,6
VII 499,0 143,6 256,2
VIII 179,5 104,1 108,5
IX 341,1 175,9 187,1
X 161,6 147,2 40,8
XI 183,1 82,6 1217,5
XII 53,8 10,8 121,8

Hc -  wysokość odpływu całkowitego, Hg -  wysokość odpływu podziemnego, 
P -  wysokość opadów atmosferycznych
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Analizując roczne sumy odpływu całkowitego i opadu (tab. 4.8), można 
zauważyć, że odpływ w badanym punkcie pomiarowym jest wyższy od opadu, 
co m.in. może wskazywać na dopływ wód z sąsiednich zlewni lub uruchamia
nie zasobów wcześniej zgromadzonych. Problem przepływu wód pomiędzy 
sąsiednimi zlewniami na obszarze Masywu Śnieżnika był już wielokrotnie po
ruszany (Kryza, 1983, Tarka 1997). Obecność dopływu wód ze zlewni sąsied
nich utrudnia wiarygodną analizę zasilania na podstawie obserwacji odpływu 
podziemnego. Szczegółową dyskusję wyników i relacji pomiędzy formami 
odpływu przedstawiono w rozdziale 10.

Tabela 4.8. Roczne sumy wysokości odpływu całkowitego i podziem
nego oraz opadów atmosferycznych

Table 4.8. Annual total and groundwater flow and precipitation

Rok Hc [mm] Hg [mm] P [mm]

1999 1766,4 926,3 1188,5
2000 2208,0* 815,0* 1150,9
2001 1927,9** 980,1** 1481,5

* -  bez lipca, sierpnia i września 
** -  bez kwietnia i maja

5. Wahania zwierciadła wód podziemnych

Położenie zwierciadła wód podziemnych obserwowano w dwóch miej
scach. Przez ponad rok w okresach lipiec 1997 -  listopad 1997 oraz grudzień 
1999 -  lipiec 2000 r. prowadzono pomiary zalegania zwierciadła wód pod
ziemnych w skałach metamorficznych badanej zlewni. Mierzono zmiany poło
żenia zwierciadła wód w eksploatowanej studni (o głębokości 14 m) położonej 
we wsi Kamienica określanąjako studnia WOP. Studnia poddana obserwacjom 
położona jest na zboczu doliny w odległości 1,5 km na SE od sztolni. Pomiary 
prowadzono za pomocą świstawki z częstotliwością raz w tygodniu. Średnie 
stany wód podziemnych stwierdzano w zakresie 11,8-12,3 m poniżej powierz
chni terenu -  ryc. 5.1. Wyniki obserwacji ilustrują dwa maksima, letnie wyso
kie położenie zwierciadła wód podziemnych (rok 1997 -  ryc. 5.1 .a) i wiosenne 
-  rok 2000. W roku 1997 gdy zasilanie w czerwcu i lipcu wynosiło 48% sumy 
rocznej opadów stan maksymalny pojawił się w lipcu. W roku 2000 przy do
minującym zasilaniu roztopowym (wiosennym) maksymalne stany roczne 
obserwowano na przełomie marca i kwietnia, podczas gdy w lipcu notowano 
stany niskie. Jak wynika z ryc. 5.1, w 1997 r. amplituda wahań wynosiła 
2,22 m, podczas gdy w latach 1999/2000 była niższa i osiągnęła 1,60 m.

Szczegółowe pomiary wahania zwierciadła wód podziemnych prowadzo
no również w wykonanym otworze badawczym S04, zlokalizowanym w bez-
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Ryc. 5.1. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w studni WOP 
a) z okresu VII 1997 -  XI 1997; b) XII 1999 -  VII 2000

Fig. 5.1. Water level fluctuation in the well WOP 
a) during July 1997 -  November 1997; b) December 1999 -  July 2000

pośrednim sąsiedztwie stacji pomiarowej i sztolni. Elektroniczny limnimetr 
rejestrował ciągłe i dokładne pomiary położenia zwierciadła wody podziem
nej . Średnio położenie zwierciadła wody podziemnej w tym punkcie obserwa
cyjnym oscyluje płytko wokół wartości 3,30-3,40 m p.p.t. (ryc. 5.2). Najwyżej 
położone zwierciadło zaobserwowano 22 lipca 2001 r. (2,73 m p.p.t.), najniższą 
zaś wartość zalegania zwierciadła wody podziemnej zanotowano 5 kwietnia 
2001 (3,69 m p.p.t.), co obrazuje tab. 5.1. Jak wynika z powyższych wartości, 
amplituda wahań zwierciadła z okresu kwiecień 2001 — styczeń 2002 wyniosła 
0,957 m. Najwyższe amplitudy wahań położenia zwierciadła wody odnotowa
no w lipcu i wrześniu, odpowiednio 0,663 m oraz 0,516 m (tab. 5.1). Z kolei 
najniższe zmiany położenia lustra wody zaobserwowano w lutym i grudniu 
-  odpowiednio 0,009 m i 0,082 m.
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Tabela 5.1. Miesięczne minimalne, maksymalne i średnie stany położenia zwierciadła wody
podziemnej w otworze S04

Table 5.1. Monthly maximum, minimum and average water table stages in the observation
well S04

Data Stany max. 
[m p.p.t.]

Stany min. 
[m p.p.t.]

Stany śr. 
[m p.p.t.]

Amplituda wahań 
[m]

IV 2001 3,404 3,694 3,614 0,29

V 2001 3,457 3,61 3,573 0,153

VI 2001 3,239 3,484 3,362 0,245

V II2001 2,737 3,4 3,203 0,663

VIII2001 3,209 3,474 3,423 0,265

1X 2001 2,954 3,47 3,257 0,516

X 2001 3,276 3,435 3,379 0,159

XI 2001 3,15 3,458 3,379 0,308

XII 2001 3,459 3,541 3,499 0,082

1 2 0 0 2 2,973 3,533 3,522 0,56

Średnia 3,239 3,526 3,44 0,287

p.p.t. -  poniżej powierzchni terenu

Na rycinie 5.2 przedstawione są zmiany położenia zwierciadła wody pod
ziemnej w okresie od maja do grudnia 2001. W tym czasie występują trzy wi
doczne gwałtowne wzrosty zwierciadła wody podziemnej. Pierwszy okres to 
20-22 lipca 2001, następnie 10-15 września 2001 oraz 9-11 listopada 2001. 
W wymienionych okresach czasu amplituda wahań zwierciadła wody podziem
nej na odcinku zaledwie kilku dni wynosiła średnio 30—40 cm. Natomiast śred
nie dobowe wahania zwierciadła wody podziemnej wynoszą około 2-3 cm. 
Największą dobową różnicę w położeniu lustra wody zanotowano 21 lipca 
2001 r. i wynosiła 12 cm. Porównując zmiany położenia zwierciadła wód pod
ziemnych z opadami atmosferycznymi (ryc. 5.2), widać szybką reakcję na zasila
nie. Największe, gwałtowne wzrosty zwierciadła wód podziemnych powodują 
opady powyżej 35 mm, które -  jak zaznaczono w rozdziale 3 -  stanowią jedy
nie niecałe 3% opadów w ciągu roku.

Przeprowadzona korelacja opadów ze stanami wód podziemnych w otwo
rze S04 (ryc. 5.3) wykazała, że wzrost zwierciadła wody występuje po dwóch, 
trzech dniach od wystąpienia opadu.

Zmiany stanów zwierciadła wód podziemnych porównano także z prze
pływami w potoku Kamienica (ryc. 5.4). Obserwuje się podobny przebieg 
obu charakterystyk. Przesunięcie pomiędzy maksymalnym przepływem wody
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Ryc. 5.2. Zmiany stanów zwierciadła wód podziemnych w otworze S04 na tle opadów 
Fig. 5.2. Water level fluctuation in the well S04 versus precipitation
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Ryc. 5.3. Korelacja krzyżowa pomiędzy opadami i stanami wód podziemnych w otworze S04 

Fig. 5.3. Cross correlation of precipitation and water level in the observation well S04

w cieku a stanem wód podziemnych wynosi jedną dobę, co potwierdza rów
nież analiza statystyczna. Na ryc. 5.5 najwyższa korelacja pomiędzy stanami 
wód w studni i przepływem w rzece występuje po 24 godzinach.

W kolejnym etapie prac poddano szczegółowej analizie prędkości opadania 
zwierciadła wód podziemnych. Charakter wahań zwierciadła wód podziem
nych, poza zasilaniem, uzależniony jest głównie od zdolności retencyjnych skał 
budujących strefę aeracji i saturacji oraz głębokości występowania wody. Z głę
bokością związana jest możliwość retencjonowania wody, czas reakcji na opa-
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Ryc. 5.4. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze S04 i przepływów
w potoku Kamienica

Fig. 5.4. Water level fluctuation in the well S04 versus the Kamienica river flow

dy i roztopy oraz ewapotranspiracja z wód podziemnych. Na podstawie średnich 
dobowych stanów zwierciadła wody wytypowano 19 okresów opadania zwier
ciadła. Dla każdego z nich obliczono gradient opadania (Sawicki 2000):

t

gdzie: Hv, Hk -  odpowiednio stan początkowy i końcowy stan zwierciadła [cm], 
t -  czas opadania w dobach.

przesunięcie (dni)

Ryc. 5.5. Korelacja krzyżowa pomiędzy stanami wód podziemnych w otworze S04 a przepły
wami w potoku Kamienica

Fig. 5.5. Cross correlation of water level in the well S04 and the Kamienica river flow
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Następnie cały zakres wahań podzielono na przedziały o szerokości 10 cm 
i obliczono gradienty charakterystyczne dla każdego okresu wahań. W niektó
rych przedziałach znalazło się po kilka wielkości gradientów opadania. Na ich 
podstawie obliczono w każdym przedziale średni gradient opadania. Wyniki 
obliczeń przedstawia ryc. 5.6. Wraz ze wzrostem głębokości do zwierciadła 
wód podziemnych maleje gradient opadania, co charakteryzuje utwory o dobrej 
przepuszczalności. Gradienty opadania przedstawione w skali logarytmicznej 
układają się wzdłuż linii prostej, co może świadczyć o podobnych warunkach 
hydrogeologicznych w całym zakresie wahań zwierciadła wody.

Ryc. 5.6. Wykres gradientów opadania zwierciadła wody w otworze S04 

Fig. 5.6. Graph of the water level gradient for the observation well S04

6. Wyniki pomiarów odpływu podziemnego 
rejestrowanego na wypływie wody ze sztolni

Odpływ podziemny z obszaru drenowanego przez sztolnię pod Śnież- 
nikiem mierzono przez pięć lat, w latach 1997-2002. Jak wynika z mapy 
hipsometrycznej, z uwzględnieniem sąsiednich potoków górskich, obszar 
odwadniany sztolnią obejmuje niewielką powierzchnię 0,8 km2. Prawdopo
dobnie powierzchnia pod wpływem odwodnienia jest jednak większa, na co 
wskazują badania, które przeprowadził Ciężkowski et. al. (1986), udowodnia- 
jąc przepływy przekraczające granice zlewni. Podobne argumenty przedsta
wione są w dalszych rozdziałach.

Sztolnia wykuta w gnejsach i skałach towarzyszących przebiega mniej 
więcej południkowo pomiędzy Lejem Małym i Lejem Wielkim. Jej począt
kowa część przebiega zgodnie z doliną suchego potoku w kierunku SW, aby 
następnie zmienić swój bieg na równoległy do zbocza. Można więc stwierdzić,
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Tabela 6.1. Wartości charakterystyczne natężenia wypływu ze sztolni pod Śnieżnikiem
w latach 1997-2002

Table 6.1. Typical values of flow from the adit near Śnieżnik in 1997-2002 period

Rok Liczba
pomiarów

Qmd.\
[dm3/s]

Q min
[dm3/s]

Qir.
[dm3/s] I kwartyl III kwartyl Odchylenie

standard.

1997* 174 65,37 18,28 30,04 20,54 34,75 10,58
1998 344 41,72 19,02 26,64 2 2 ,8 8 29,66 4,71
1999 298 38,30 11,53 21,70 16,50 25,22 5,89
2 0 0 0 244 38,49 10,40 17,38 13,98 17,64 6,64
2001 323 44,03 10,11 23,53 19,76 27,48 7,06
2 0 0 2 ** 124 32,2 13,23 21,14 15,70 28,17 4,23

* Rok 1977 -  od 6 czerwca, ** rok 2002 do 27 kwietnia

że przecina ona zbocze na wysokości 860-890 m n.p.m. równolegle do jego 
nachylenia i wcina się na głębokość do 120 m poniżej powierzchni terenu.

Zmiany wydajności mierzone na wypływie (tab. 6.1) wykazują mniej lub 
bardziej regularny rytm wahań rocznych (ryc. 6.1) i sezonowych. W rubryce 
„liczba pomiarów” tab. 6.1 podano średnie dobowe pochodzące z 24 bądź 
12 pomiarów w ciągu doby. Pomiary prowadzone od 6 czerwca 1997 r. wyka
zały, że najwyższe ilości wody wypływały ze sztolni w lipcu 1997 r. jako efekt 
katastrofalnych opadów atmosferycznych w dniach 5-15 lipca. Stwierdzono 
wówczas najwyższą zanotowaną wartość odpływu podziemnego 65,37 dm3/s. 
Średnia wartość dla tego półrocza 1997 r. była wysoka i wynosiła ponad 
30 dm3/s. Lata następne wykazywały spadek średnich rocznych wartości od 
26,6 dm3/s do 17,4 dm3/s w 2000 r. i ponowny wzrost wartości średniej do 
23 dm3/s w 2001 r. Minimalne wartości w granicach 10,1-10,4 dm3/s stwier
dzono na krótko w lutym 2000 i styczniu 2001 r. Zmiany roczne wahań ilości 
wypływającej wody mierzone jako iloraz wartości maksymalnej do minimal
nej są niewielkie i zawierają się pomiędzy 2,2-4,3. W klasyfikacji źródeł 
wypływy takie zalicza się do mało zmiennych. Potwierdzeniem tego są niskie 
wartości odchylenia standardowego i zbliżone wartości pierwszego i trzeciego 
kwartyla w rozkładzie statystycznym.

W rytmie rocznym widoczne są dwa wyraźne maksymalne stany i kilka 
mniejszych okresów wzrostu wydajności, którym towarzyszą dłuższe okresy 
opadania wydajności. Przyrosty wydajności wypływu są szybkie i ostre, co jest 
charakterystyczne dla zbiorników szczelinowych o niskich zasobach. Dobrą 
ilustracją zmian są wahania wypływu z lat 2001-2002 (ryc. 6.2). Maksymalną 
wielkość wypływu pomierzono na przełomie kwietnia-maja 2001 r. i zawie
rała się ona w przedziale 41-44 dm3/s. Stan ten poprzedzał szybki (bo cztero
krotny) wzrost ilości wypływającej wody od wartości 11 dm3/s rejestrowany 
na początku lutego do maksymalnej wielkości 44 dm3/s zanotowanej w dniu
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Ryc. 6.2. Zmiany wydajności wód podziemnych wypływających ze sztolni w latach 2001-2002 
Fig. 6.2. Fluctuation of discharge measured at minę adit during 2001-2002

1 maja 2001 r. W okresie niespełna 2 miesięcy nastąpił maksymalny roczny 
przyrost wielkości wypływu. W maju i czerwcu pomierzono wolną tendencję 
spadkową do wartości 25-29 dm3/s. Pod koniec czerwca, jak i lipca mierzono 
krótkotrwałe wzrosty wydajności do wartości 30 dm3/s. Przekroczenie war
tości powyżej 34 dm3/s zanotowano również w połowie września. Było ono 
poprzedzone spadkową tendencją obserwowaną w sierpniu, kiedy mierzono 
wypływy rzędu 22 dm3/s. Obniżanie się ilości wypływającej wody było cha
rakterystyczne również dla października i początków listopada. Wówczas 
stwierdzano wydajność 19 dm3/s. Krótki przyrost wydajności do wartości 
28 dm3/s zanotowano również w dniach 10-18 listopada. Od tego momentu 
mierzono stałą tendencje spadku wydajności aż do stycznia 2002 r. Na podsta
wie tej analizy można stwierdzić, że wartości powyżej średnich wydajności 
utrzymują się w miesiącach marzec-czerwiec i listopad-grudzień, stany zaś 
poniżej średnich z małymi wyjątkami w okresie lipiec-sierpień i wyraźnie 
od grudnia do lutego. W okresie letnim od czerwca do sierpnia obserwowano 
również w zapisie stanów niewielkie wahania dobowe (do 2 mm) objawiające 
się obniżeniem stanów w godzinach popołudniowych. Wynikać one mogą ze 
wzmożonego parowania terenowego i transpiracji roślinności.

O pojemności drenowanego systemu (zbiornika) można wnioskować na 
podstawie analizy regresji hydrogramu (rzeki, źródła) czy ilości wypływającej 
wody ze sztolni. Stosując powszechnie znane wzory regresji (Mailetta, Fork- 
siewicz, Cotange’a czy Burgera), określane są wartości współczynnika regresji 
a, który określa tempo zszerpywania zasobów, a więc informuje o pojemno
ści wodnej ośrodka. Analizę jego zmienności dla lat 1997-1999 przedstawił 
Staśko (1998, 1999). Stwierdzono wówczas, że spadek wydajności pozwala 
wydzielić 3 części na krzywej o różnych kątach nachylenia. Wartości współ
czynnika regresji zaliczyć można do dwóch lub trzech grup. Pierwsza grupa, 
częstszych wartości, obejmowała wartości 0,0102-0,0598 (lub 0,01-0,02

> > > « X X ><
? 3 ° X X
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i 0,03-0,05), co charakteryzuje drenaż lokalnego płytkiego zbiornika wód 
podziemnych. Niższe wartości rzędu 0,005-0,009 wskazują na drenaż głębo
kiego regionalnego zbiornika. Analizując przebieg zmian czasowych wartości 
współczynnika a, zauważa się, że po maksymalnym napełnieniu i wysokich 
wartościach rzędu 0,044 następują kolejno niskie wartości 0,009, a następnie 
0,0059. Zasoby zgromadzone w płytkich strefach zostają wyczerpane po jed
nym -  dwóch miesiącach, co w konsekwencji uruchamia drenaż wód z głęb
szego krążenia. W analizowanym roku następowała trzykrotna zmiana typu 
zasilania. Pomimo że okresy drenażu płytkiego zbiornika są częstsze, to czas 
trwania wypływów charakteryzujących się niskimi wartościami a  stanowi 
aż 70% czasu regresji. Wskazuje to na dominujący udział wód z głębokiego 
drenażu w wypływie ze sztolni. Dla porównania, wartości współczynników 
regresji w wybranych źródłach wykazują prawie stałe wartości współczynni
ków w zakresie 0,011-0,044. Wysoka i wyrównana wartość tych parametrów 
sugeruje drenaż głębszego systemu krążenia wód podziemnych.

Tabela 6.2. Współczynniki regresji -  wypływ ze sztolni, roku 2001 

Table 6.2. Recession coefficient for the year 2001

Nr/Data regresji Czas
[doby]

Wydajność
[dm3/s]

Współ.
regresji

Objętość
A Q

Odsączal-
ność Zasoby V 

[m3]Początek Koniec Qo a a m3 a

1/01 V 01 10 V 98 10 44,03 31,5 0,037 32 629 0,028 102 816
2/26 VI 01 15 VII 01 21 26,3 21,5 0,011 43 364 0,018 206 574
3/22 IX 01 08X01 16 27,2 24,8 0,0059 33 696 0 ,012 398 318
4/16 XI 01 29 XII 01 44 27,2 25 0,0019 . 99 222 0,017 1 236 884

Wyniki nowszych obliczeń dokonane na podstawie pomiarów z lat 2001- 
2002 zestawiono w tab. 6.2. Potwierdzają one wcześniejsze obserwacje, przy 
czym w stosunku do poprzednich w obliczeniach odsączalności uwzględniono 
całą zlewnię o większej głębokości krążenia. W rezultacie otrzymane wartości 
odsączalności niższe rzędu 1,2-2,8%.

7. Przepływy w rzece Kamienica

Przekrój pomiarowy na rzece Kamienicy oznaczony jako PO znajduje się 
1 km poniżej sztolni na południe od wsi Kamienica (ryc. 2.2). Pomiary na rze
ce prowadzono przez ponad 4 lata, od listopada 1998 do marca 2002 r. Celem 
badań było określenie i szczegółowa analiza odpływu całkowitego ze zlewni 
i wydzielenie z niego odpływu podziemnego.
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Zlewnia rzeki Kamienicy położona jest na północnych stokach Masywu 
Śnieżnika i należy wraz z Kleśnicą i Morawką do lewobrzeżnych dopływów 
Białej Lądeckiej. Rzeka ta odwadnia wysoko położone tereny w zakresie 
wysokości 565-1426 m n.p.m. Powierzchnia całkowita zlewni jest niewielka 
i wynosi 15,96 km2, przy czym obszar zamknięty przekrojem pomiarowym 
obejmuje jej część źródłową o powierzchni 7,34 km2. Rzeka jest typową gór
ską rzeką o szybkim nurcie i wysokim spadku zlewni rzędu 19% oraz średnim 
spadku doliny ponad 10%.
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Ryc. 7. Przepływy rzeki Kamienicy w punkcie pomiarowym PO 
Fig. 7. The Kamienica river flow at the gauging point PO

Średnia wielkość odpływu całkowitego dla obszaru kontrolowanego w okre
sie badań wyniosła 0,499 m3/s przy wartości najniższej -  0,15 m3/s, zanotowa

n e j  w grudniu 2001 oraz najwyższej -  9,01 m3/s pomierzonej w kwietniu 2000 r. 
Wielkości średnie dla poszczególnych lat są stabilne i wynoszą odpowiednio: 
1999 -  0,41 m3/s, 2000 -  0,528 m3/s, 2001 -  0,495 m3/s. Okresy wezbraniowe 
występują wiosną, z reguły na przełomie kwietnia i maja lub latem po obfitych 
opadach głównie w lipcu lub sierpniu (ryc. 7 i 4.5). Stany wyżówkowe trwają 
15-57 dni. Najwyższe stany rzeki notowane są wiosną. Najniższe wielkości 
odpływu całkowitego pomierzone zostały dla miesięcy zimowych. Średnia war
tość odpływu podziemnego dla okresów niżówkowych wynosi 0,18 m3/s. Po 
przeliczeniach otrzymujemy wysoką wartość modułu odpływu podziemnego 
dla zlewni poddanej obserwacjom równą 24,52 dm3/s/km2.
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8. Szczelinowatość, przepuszczalności 
i odsączalność skał

Do określenia parametrów hydraulicznych skał litych przeprowadzono 
badania laboratoryjne i połowę oraz krótkotrwałe pompowanie otworu S04. 
Badania laboratoryjne przepuszczalności i odsączalności wykonano na 17 prób
kach pobranych zarówno z odsłonięć naturalnych w liczbie 13, jak i z rdzeni 
wiertniczych otworu S04 (4 próbki). Badania przepuszczalności przeprowa
dzono metodą Rogoża (1975), a odsączalności -  metodą wirowania (Motyka 
i Witczak, 1974). Jak wykazały badania laboratoryjne, zarówno gnejsy śnież- 
nickie, mieszane, jak i gierałtowskie cechują podobne zakresy przepuszczal
ności i odsączalności. Współczynnik filtracji próbek skalnych zawierał się 
w przedziale 2,5-5,4 x 10 8 m/s, co odpowiada grupie skał półprzepuszczal- 
nych. Pomiary odsączalności natomiast wykazały względnie wysokie, jak dla 
tej grupy skał, wartości od 0,37 do 1,24% (Nowakowski, 2001). Tak wysoka 
odsączalność w porównaniu z niską przepuszczalnością nasuwa wniosek 
o istotnej roli spękań i mikrospękań w badanych skałach, co wcześniej zauwa
żyli Przeniosło i Sylwestrzak (1971).

Wyniki badań szczelinowatości opisano w pracy Staśki i Szczepanowskiego 
(2001). W badaniach terenowych pomierzono parametry szczelinowatości dla 
25 wystąpień skał, których wielkość odsłonięć była wystarczająca do przepro
wadzenia pomiarów i uzyskania wiarygodnych wyników. Mierzono: rozwarcie 
rzeczywiste spękań, oddzielnie dla każdego zespołu spękań (40-50 pomiarów 
na zespół), orientację kierunkową zespołów spękań (w wybranych odsłonię
ciach), szorstkość spękań, odstęp spękań w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, gęstość powierzchniową spękań, wskaźnik ciągłości spękań.

Dodatkowo mierzone zespoły szczelin klasyfikowano do odpowiedniej 
strefy spękań. Wybór mierzonych parametrów uzależniony był przyjętym 
do obliczeń współczynnika filtracji szczelinowej masywu wzorem Louisa 
(Liszkowski i Stochlak, 1976). Średnie rozwarcie spękań wyliczone zostało 
jako średnia dla wszystkich zespołów spękań. W wyniku uzyskano średnią 
gwarantowaną wartość rozwartości dla spękań mierzonych na stanowisku oraz 
jej wartości granicznych -  dolnej i górnej. Rozwarcie szczelin zawierało się 
w przedziale 0,08 do 0,1 mm dla skał erlanowych i łupków łyszczykowych. 
W przypadku gnejsów notowano wyższe wartości od 0,15 do 0,45 mm. Gęs
tość powierzchniowa spękań wykazywała wyższą wartość z kolei dla łupków 
(0,6), podczas gdy dla gnejsów wynosiła tylko 0,06-0,1.

Wartość współczynnika filtracji wyliczano ze wzoru Louisa, natomiast 
wielkości porowatości szczelinowej określono dwoma różnymi metodami 
WNIGRI oraz trawersów losowych (Liszkowski i Stochlak, op. cit.). Uzy
skane w ten sposób wyniki wskazują zakres, w jakim mieszczą się parametry 
hydrogeologiczne.
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Uzyskane w wyniku pomiarów terenowych i obliczeń wartości współczyn
nika filtracji zawierają się w szerokim przedziale i tak np. dla gnejsów wyno
szą od 0,015 do 33 m/d (1,7 x 10-7—3,8 x 10^ m/s). W przypadku łupków 
łyszczykowych uzyskano zbieżne wyniki w granicach 0,02-0,08 m/d, a dla 
erlanów 0,011-0,08 m/d (1,2-9,3 x 10_7m/s). W przypadku tych ostatnich skał 
ważniejszą rolę w gromadzeniu i przepływie wody odgrywa obecność pustek 
z rozpuszczania, co obserwowano na próbkach i w odsłonięciach, jak również 
potwierdza wysoką wydajność źródeł, np. KI 5. Średnia wartość współczynni
ka filtracji skał Masywu Śnieżnika wynosi 0,09 m/d (1 x 10 6 m/s) i jest zbli
żona do wartości, jaką uzyskał w swych badaniach skał metamorficznych 
wschodniej osłony Karkonoszy, Michniewicz (1983).

Obliczenia współczynnika filtracji dla otworu S04 wykonano metodą For- 
chheimera-Rosłońskiego w modyfikacji Wieczystego (1970) W trakcie pom
powania uzyskano wydajności od 0,5 do 1,13 m3/h przy niskich depresjach 
od 0,14 do 2,7 m co było podyktowane małą wydajnością pompy. Wielkość 
współczynnika filtracji wyliczono na podstawie wzniosu zwierciadła po za
przestaniu pompowania. Jego wartość zawiera się w przedziale niskich wiel
kości i wynosi 1,45-2,19 x 10-6 m/s.

Niskie są również wartości porowatości szczelinowej dla analizowanych 
skał. Porowatości gnejsów śnieżnickich oraz gierałtowskich uzyskane w wy
niku pomiarów oscylują w zakresie 0,23-1,35%. Różnice te mogą wynikać 
z uwzględnienia przez autorów jedynie porowatości szczelinowej, która sta
nowi tylko część porowatości całkowitej skały. Całkowita objętość pustek, 
a więc suma porowatości międzyziamowej, spękań pomierzonych w odsło
nięciach i mikrospękań dla oznaczonych zakresów, zawiera się w przedziale 
0,6-1,59%.

9. Skład chemiczny wód podziemnych, 
wyniki badań izotopowych 

i stężenia gazów szlachetnych

Wody podziemne omawianego regionu charakteryzują się niską minera
lizacją w zakresie 30—90 mg/dm3. Przeciętny skład chemiczny wód podziem
nych jest typowy dla wód ultrasłodkich i ilustruje tab. 9.1.

W trakcie badań prowadzono pomiary pH i przewodnictwa elektrycznego 
wód podziemnych wypływających ze sztolni i wód w lizymetrze. Wody infiltru
jące wykazywały niskie wartości pH w zakresie 4,1-5,9. Wody wypływające 
w źródłach i sztolni wykazują znacznie wyższe wartości odczynu w porównaniu 
z latami osiemdziesiątymi (Staśko i Tarka 1995). Zauważa się również, że 
skład chemiczny wód podziemnych od 1994 r. wykazuje wyraźne zmiany. Mia
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nowicie w latach 1994-1995 średnia wartość pH wód podziemnych wynosiła 
6,01 i zawierała się w przedziale 5,6—6,6. W latach 1996—2001 zakresy pomie
rzonych wartości wykazywały podobne wielkości w odniesieniu do dolnej 
granicy, lecz znaczny wzrost górnej granicy, która wynosiła 5,7-7,3. Wartości 
wysokie typowe stwierdzano w maju, podczas gdy niskie pomierzono głównie 
w miesiącach zimowych. Wartość odczynu pH z 30 pomiarów daje dla ostat
nich lat średnią wartość 6,40. Świadczy to o poprawie kwasowego odczynu 
wód i jest efektem pozytywnych zmian w środowisku naturalnym, a szczegól
nie poprawy jakości opadów atmosferycznych. Równocześnie obserwuje się 
obniżanie wartości przewodnictwa, a więc i mineralizacji ogólnej. W latach 
1994-1995 wartość przewodnictwa wahała się w zakresie 90-100 pS/cm2; 
a w latach 1997-2001 wynosiła już tylko 70-90 pS/cm2. Pomierzone wartości 
i ich zmiany wskazują na powrót środowiska do warunków naturalnych.

Badania i pomiary stężeń radonu i radu (Przylibski et al., 2002) wykazały 
znaczne zróżnicowanie w wodach podziemnych i powierzchniowych. Stężenie 
izotopu 222Rn w wodach ze sztolni i studni S04 należą do jednych z najwyż
szych w Polsce (1430-1119 Bq/dm3). Znaczne zróżnicowanie stężeń 222Rn 
występuje także w wodach powierzchniowych rzeki Kamienicy. W kilku punk
tach zanotowano niskie wartości stężenia radonu charakterystyczne dla wód 
powierzchniowych, podczas gdy w innych zanotowane wartości są dużo wyż
sze od przeciętnych, bo wynoszących do kilku Bq/dm3. Pomierzone wartości 
stężeń izotopów radu -  226Ra i 228Ra również wykazują mniejsze zróżnicowa
nie, szczególnie w przestrzeni. Najwyższe wartości zanotowano w wodach pod
ziemnych wypływających w źródle KI + K2 oraz w wypływie ze sztolni pod 
Śnieżnikiem (0,011 i 0,006 Bq/dm3). Wyniki potwierdzają ścisły związek stref 
tektonicznych i spękań z podwyższoną zawartością radonu i radu w wodach 
podziemnych, a co za tym idzie dopływ wód głębszego krążenia do wód poto
ków i strumieni.

Badania izotopowe tlenu i wodoru w tym obszarze zostały zapoczątkowa
ne na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
(Ciężkowski i Kryza 1989). Autorzy cytowanej pracy prowadzili je na terenie 
Masywu Śnieżnika od roku 1992. Stąd też do analizy wieku wód wykorzysta
no od 2 do 5 serii pomiarowych dla poszczególnych punktów, np. dla wód ze 
sztolni z lat 1992—2002. Wyniki tak długiego opróbowania pozwalają na 
w miarę dokładne określenie wieku wód podziemnych. Oznaczenia zawarto
ści izotopów tlenu, wodoru i stężeń trytu w badanych próbach wody wykona
ne w laboratorium AGH Kraków, zestawiono w tab. 9.2.

Pojęcia „wieku” wód, czasu przepływu i wymiany wód w zbiorniku defi
niują Dowgiałło i Nowicki (1999). Ponieważ punkty pobrania próbek do badań 
pochodziły ze sztolni i źródła, a więc punktów wyjścia z sytemu wodonośne
go, więc w tym przypadku „wiek” wód jest tożsamy z czasem przepływu. 
Stosując program FLOWPC (Zuber, 1986, 1999) do interpretacji wcześniej
szych i obecnych wyników oznaczeń uzyskano następujące rezultaty. Interpre-
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Tabela 9.1. Wybrane wyniki analizy fizyko-chemicznej wód podziemnych 

Table 9.1. Selected results of physico-chemical analysis o f groundwater

Wyszczególnienie

Numer

2024 1 2253

Miejsce i dat 
Sztolnia 
IX 1999

a  pobrania 
Studnia S04 

X II2000
1 . temperatura wody °C 5,2 4,9

2 . odczyn wody pH 6,53 5,85

3. sucha pozostałość mg/dm3 32,0

4. przewodnictwo elektryczne pS/cm 78 64,0

5. zasadowość ogólna mval 3,5 0,6

6 . twardość ogólna mval 0,85

7. jon węglanowy mg/dm3 COj” 0

8 . jon wodorowęglanowy mg/dm3 HCO 4,3 36,61

9. jon chlorkowy mg/dm3 Cl" 1,59 2 ,1 2

10 . jon siarczanowy mg/dm3 S04~ 11,0 9,5

11. azot azotanowy mg/dm3 NN03 1,40 0,67

12 . azotany mg/dm3 NO3 6,2 3,0

13. wapń mg/dm3 Ca2+ 9,9 12,02

14. magnez mg/dm3 Mg2* 1,0 3,04

15. jon fosforowy HP04 mg/dm3 HP04 <1,0

16. krzemionka Si02 mg/dm3 Si02 14,5

17. fluor mg/dm3 F 0 ,6 6

18. brom mg/dm3 Br < 0,1

19. aluminium mg/dm3 Al 0 ,02

2 0 . ołów pg/dm3 Pb <1

2 1 . cynk mg/dm3 Zn 0,006

2 2 . żelazo mg/dm3 Fe 0,01

23. miedź mg/dm3 Cu <0,005

24. mangan mg/dm3 Mn 0,003

25. bor mg/dm3 B 0,05

26. bar mg/dm3 Ba 0 ,001

27. sód mg/dm3 Na 3,2

28. potas mg/dm3 K 1,0
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Tabela 9.2. Wyniki oznaczeń izotopowych w rejonie Śnieżnika 
Table 9.2. Isotopic composition of groundwater in the Śnieżnik region

Lp. Miejsce Data S 18 O  [ % o ] S D  % o ] Tryt [TU]

1. Sztolnia IX 1992 -11,4 -76 24,6

2 .
12 I I 1998 - 11,11 -78,5 15,6 +0,8

-11,18 -78,4

3.
16 X 1998 -10,92 -73,1 15,3±0,8

-10,95 -73,3

4. 17X1 2 0 0 0 -10,94 -73,9 13,7±0,8
-10,97 -73,1

5. 17 IV 2002 - 11,02 -73,5 10,6±06

6 . Źródło KI IX 1992 - 11,2 -71 22 ,2

7. 17X12000 -10,75 -74,0 12 ,2±0 ,8

-10,73 -74,2
17 IV 2002 -10,77 -72,5 11,1+06

8 . Źródło K23 1X1992 -11,3 -75 18,9

9. L2 - 10,6 -72 19,0

10 . L4 -11,5 -75 18,9

11. L6 -11,4 -77 18,3

12 . Studnia S04 18X112000 - 10,6 -72,4 9,4±0,7
- 10,6 -72,5

13. 17IV 2002 -10,7 -71,3 6,6+05

14. Rzeka Kamienica 17 XI 2000 -10,7 -71,6 11,4±0,7
-10,71 -72,2

15. 17 IV 2002 - 11,21 -75,1 10,1+06
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tacja dla źródła KI wykazała, że według modelu dyspersyjnego średni „wiek” 
wody wynosi 7,5 lat, a parametr dyspersyjny wynosi 0,60, co oznacza bardzo 
silną dyspersję, tzn. dopływ wody wzdłuż linii prądu o znacznym zróżnicowa
niu wiekowym (długości drogi przepływu). Dla wody wypływającej ze sztolni 
według modelu dyspersyjnego średni „wiek” wody wynosi 10,1 lat, a parametr 
dyspersyjny 0,35.

Dokładne dopasowanie modelu w przypadku studni S04 nie jest możliwe. 
Orientacyjnie można stwierdzić, że ok. 80% wody ma wiek starszy (woda po
zbawiona trytu, pochodzi sprzed 1954 r.), a około 20% stanowi woda o średnim 
czasie dopływu ok. 30 lat. Składowa trytowa pochodzi bezpośrednio z infiltra
cji w pobliżu otworu, co sugeruje niska wartość parametru dyspersyjnego.

Próbki wody z rzeki Kamienica mają zróżnicowany skład izotopowy, co 
świadczy o różnych warunkach poboru (być może inny udział wód ze spływu 
powierzchniowego). Średni wiek wydaje się być podobny do wieków wody ze 
źródła K-l i ze sztolni.

10. Interpretacja procesu zasilania i drenażu

Zasilanie wód podziemnych zachodzi w trzech formach: jako zasilanie 
rozproszone (bezpośrednie), zlokalizowane i w strefach uprzywilejowanych 
(preferencyjnych). Najważniejszą i najbardziej rozległą formą zasilania jest 
zasilanie bezpośrednie, przez co rozumie się rozproszone wolne przesiąkanie 
frontu wilgoci glebowej w kierunku pionowym do zwierciadła wód podziem
nych. Drugim typem jest tzw. zasilanie pośrednie, określane też mianem 
zlokalizowanego, a objawiającego się poprzez zasilanie wodami powierzch
niowymi, czyli poprzez ucieczkę wód potoków, rzek i jezior w osady korytowe 
lub denne. Trzecim typem zasilania jest tzw. zasilanie preferencyjne zachodzą
ce głównie na strefach odsłoniętych lub słabo przykrytych fragmentach spęka
nych skał podłoża. Ten typ zasilania obserwuje się również w obrębie szczelin 
i spękań skalnych, zachodzi w kanałach korzeniowych czy powstałych na sku
tek drążenia przez robaki i organizmy bytujące w obrębie strefy nienasycenia. 
W przypadku skał ze znaczną domieszką frakcji ilastej (iły, gliny) skoncentro
wany przepływ wód zachodzi w spękaniach z wysychania. Często też obserwu
je się na granicy odpływu śródpokrywowego i w preferencyjnych strefach (De 
Vries i Simmers, 2002).

Zarówno w zlewni Kamienicy, jak i po zachodniej stronie Masywu Śnież- 
nika w zlewni Nysy Kłodzkiej obserwowano przejawy wszystkich trzech 
wymienionych form zasilania. Rozważając formę przepływu w obrębie gleb 
i pokryw, mówi się o dwóch typach rozproszonym zasilaniu z opadów czy 
nawodnienia i przepływie skoncentrowanym (kanały, szczeliny, rzeki, a nawet 
jeziora).
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Proporcje pomiędzy poszczególnymi formami zasilania są zmienne i za
leżne od wielu czynników (budowy geologicznej, morfologii, szaty roślinnej, 
rodzajów gleb, klimatu i zmienności jego składowych takich jak temperatury, 
opady i wilgotność).

Jak wykazują Wood et al. (1997), na obszarach bezodpływowych, okre
sowych jezior typu playa w klimacie suchym tłokowy przepływ rozproszony 
decyduje o zasobach wód podziemnych, tylko w 15-35% pozostała ilość wody 
infiltruje strefami uprzywilejowanymi.

Badania infiltrometryczne polegające na pomiarach ilości wody przesą
czającej się przez osady denne rzek i jezior wykazują bardzo szeroki zakres 
wartości. Jak podają Lee oraz Woessner i Sulivan {vide Scanlon et al. 2002), 
wielkość infiltracji z rzek USA waha się od 1 do 3000 mm/d w Minesocie i Wi
sconsin oraz wynosi od 12 do 122 mm/d w Nevadzie.

Metoda rozdziału hydrogramu rzek, stosowana dla znacznych obszarów, 
powyżej 1300 km2 wykazuje, że dopływy z osadów korytowych rzek zaburza
ją  bilans zlewni, a więc i obliczenia zasilania ze względu na wysoką pojem
ność wodną dolin rzecznych. Wydzielenie okresów zasilania na hydrogramie 
rzeki dało w obliczeniach wielkości zasilania od 127 do 635 mm/rok dla rzek 
wschodnich stanów USA (Rutledge, 1998). Dla wybranych zlewni, podawane 
są ekstremalnie wysokie wartości nawet do 1270 mm/rok. Fakt ten wynika 
z tego, iż doliny rzeczne stanowiąbazę drenażu nie tylko dla płytkiego, ale i głę
bokiego przepływu o czasach przepływu dłuższych niż rok. Podane wartości 
nie mogą odnosić się do osadów korytowych Kamienicy, gdyż ich wykształce
nie, jak i zasięg są znacznie mniejsze, stąd i pojemność wodna znacznie niższa. 
Niemniej jednak, należy pamiętać o tym zjawisku, co potwierdzają odmienne 
wahania studni WOP i S04. Studnia S04 położona w pojemniejszych osadach 
korytowych wykazywała zdecydowanie niższe amplitudy, co świadczy o ich 
wyższej pojemności w stosunku do spękanego masywu.

Istotną rolę odgrywa kondensacja pary wodnej i tzw. opad poziomy, który 
dochodzi w obszarach górskich do 30% wielkości opadów atmosferycznych. 
Ważnym czynnikiem stymulującym zasilanie jest stopień pokrycia terenu sza
tą roślinną. Jak wykazująLeduc et al. (2001), lasy redukują wielkość zasilania 
nawet o kilkaset procent w obszarach suchych. Na przykład wycięcie lasów na 
obszarach Australii spowodowało wzrost infiltracji od wartości 0,1 mm/rok do 
wielkości 5-30 mm/rok (Alison i in. 1990). W warunkach klimatycznych 
Irlandii, zbliżonych do zlewni Kamienicy, badania wykazują, że lasy redukują 
odpływ podziemny nawet do 20% (Allen i Chapman, 2001). Wracając do 
zlewni Kamienicy rozbieżności pomiędzy pomierzoną wielkością zasilania 
w lizymetrze (15—21% opadów) a odpływem podziemnym stwierdzonym 
w rzece i jej dopływach (50-70% opadôwj wskazują, że w obszarach leśnych 
mierzono tylko część zasilania obszarowego. Obliczenia w oparciu o przepły
wy niskie w potokach i rzekach wydają się lepiej opisywać całkowity drenaż 
podziemny. Wykazują one nie tylko zasilanie obszarowe, ale również liniowe
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oraz dopływy ze stref uprzywilejowanych. Stąd wynika, że w systemie lokal
nego przepływu udział bierze tylko część mobilnych wód. Systemy przejścio
wy i regionalny (bądź mikroregionalny) zbierają wody z całego systemu 
przepływu, a więc i wód odbywających dłuższą wędrówkę. Ponieważ czerpią 
one wody z dolnej części zbiornika, więc czas przepływu musi być dłuższy.

Pomiary opisane w rozdziale 4 wskazują, że proces zasilania zachodzi ina
czej w okresie letnim, a inaczej w okresie zimowym. W rozpatrywanej zlewni 
górskiej o znaczącym udziale lasów dopływ wód do lizymetru obserwowano 
latem już po trzech dniach od wystąpienia intensywnych opadów. Fakt poja
wienia się wody w lizymetrze niekoniecznie oznacza dopływ wód z opadów. 
Prawdopodobnie mamy do czynienia z efektem przekazywania ciśnienia i wy
pierania wód z dolnej części profilu (De Vries i Simmers, 2002). Innym ar
gumentem za opóźnieniem jest tzw. efekt Lisse (od nazwy miejscowości 
w Holandii) lub inaczej poduszkowy. Polega on na reakcji podniesienia się 
zwierciadła wód, a więc i wypchnięcia wód z dolnej części kolumny przez 
poduszkę powietrzną pod migrującym wolno frontem wilgoci glebowej będą
cym efektem intensywnych opadów.

Zimą proces zasilania jest utajony lub zachodzi z bardzo małą intensyw
nością. Na wykresach zasilania nie stwierdzano widocznego dopływu w okre
sie listopad-luty. W marcu po trwałym przejściu temperatur powyżej zera, 
następuje bardzo intensywne zasilanie wód podziemnych, a jego wielkość 
osiąga wartości powyżej 100 mm.

Jak stwierdzali to wcześniej autorzy (Staśko i Tarka, 1993; Tarka, 1996; 
Staśko, 1997), zasilanie wzrasta z wysokością położenia obszaru zasilania 
i przebiega inaczej w obszarach leśnych, a inaczej w wyżej położonych obsza
rach kosodrzewiny czy pozbawionych szaty roślinnej.

Badania nad sztucznym zasilaniem dostarczają informacji o tempie opada
nia frontu wilgotności wody infiltrującej, np. w basenie infiltracyjnym po usta
niu zasilania, jeżeli przyjmiemy założenie o znikomo małej ewapotranspiracji. 
Wzór podany przez Bouwera (2002) oparty jest na prostym założeniu Geena 
i Ampta i pozwala określić tempo infiltracji

y  _  , + Lf ~ hwe
"i ~ * } ’

Lf

gdzie: k -  współczynnik filtracji strefy frontu wilgotności, Hw -  głębokość do 
zwierciadła wody od powierzchni, na której następuje infiltracja, Lf  -  głębo
kość frontu zwilżenia, a hwe -  podciąganie kapilarne (o ujemnej wartości). 
Termin „tempo infiltracji” określa w tym przypadku objętość infiltrującej 
wody przez powierzchnię i obrazuje go szybkość opadania zwierciadła wody 
w basenie infiltracyjnym. Ponieważ strefa wilgotności nie jest w pełni nasyco
na i zawiera powietrze, wartość współczynnika filtracji k  jest odpowiednio 
niższa i wynosi od 0,5 k  dla warunków nasyconych w przypadku piasków do
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0,25 k dla glin i iłów. Zakładając opad inicjujący rzędu 40 mm i głębokość do 
zwierciadła wody rzędu 2^1 m, otrzymujemy dla glin zboczowych tempo infil
tracji rzędu 0,4-0,04 m/dobę. Wyniki te są zbieżne z obserwacjami, jakie noto
wano w lizymetrze oraz z danymi publikowanymi przez Małeckiego (1998). 
Podobne obserwacje opisują De Vries i Simmers (2002), którzy dla zawartości 
wody 0,1 m3/m3 skały, a więc zasilania rzędu 50 mm/rok, określili czas przej
ścia wody do głębokości 20 m na 40 lat, a więc 0,0014 m/dobę. Należy jednak 
zauważyć, że w warunkach niedosytu wilgotności oraz procesów parowania 
terenowego i transpiracji proces może zachodzić w okresach letnich znacznie 
wolniej. W warunkach niskich opadów rocznych (sum opadowych rzędu 450 
-500 mm) zasilanie może zachodzić jako pojedynczy i tylko jeden w roku im
puls, co stwierdzano w lizymetrze na stacji obserwacyjnej pod Wrocławiem 
(Kajewski et al., 1989).

Zmiany wydajności naturalnych wypływów można interpretować na 
podstawie dwóch grup poglądów. Grupa pierwsza opiera się na analizie stru
mienia przepływu wód podziemnych w warunkach zróżnicowanej morfologii 
warstwy wodonośnej (Freeze i Whiterspoon, 1967; Toth, 1963), czyli inaczej 
podejścia systemowego (Szymanko, 1980). Założeniem tej teorii jest istnienie 
warstwy o znacznej głębokości i podobnych parametrach hydraulicznych. Wy
kazano w niej różnicowanie się strumienia filtracji na trzy systemy przepływu: 
lokalny, regionalny i przejściowy.

Grupa druga zakłada płytkie krążenie i dominację czynników powierz
chniowych, a więc morfologii i klimatu (opadu, temperatury, parowania, 
wilgotności). W tego typu podejściu podkreśla się niską pojemność i prze
puszczalności ośrodka przewodzącego, a więc szybką i bezpośrednią reakcję 
systemu na impulsy zasilania (np. Tarka, 1997).

Drenaż obserwowany w zlewni Kamienicy objawia się jako ciągły proces 
oddawania wody. W okresie badań, jak i w latach poprzedzających nie obser
wowano zaniku wypływu ani ze sztolni ani ze źródeł poddanych obserwacjom, 
pomimo długich okresów bezopadowych czy niskiego zasilania. Świadczy to 
o wolnym procesie oddawania wcześniej zgromadzonych zasobów (znanym 
jako proces opóźnionego odsączania) i jednocześnie o wyższej niż przyjmowa
no pojemności drenowanych formacji.

Bardzo ważne jest porównanie opadów pomierzonych w zlewni i wielko
ści odpływu podziemnego. Jak pokazuje tab. 4.8, odpływ podziemny stanowi 
66-78% opadów zarejestrowanych na terenie badań, a odpływ całkowity czę
sto przekracza wielkości stwierdzonych opadów o 50% (rok 2001), a nawet 
o 100% (rok 2000). Taki stan rzeczy można wytłumaczyć kilkoma przyczyna
mi. Po pierwsze, niewątpliwie poza opadem w postaci deszczu czy śniegu 
(i błędem w jego ocenie) w warunkach górskich dochodzi do znaczącej kon
densacji pary wodnej, która uzupełnia zasoby wodne. Pozostałe wyjaśnienia to 
dopływy ze zlewni sąsiednich, co jest trudne do przyjęcia w tym obszarze 
w zestawieniu z wynikami badań Ciężkowskiego et al. (1983), który stwierdzał
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ucieczkę wody poza zlewnię na stronę Czech. Inne wytłumaczenia obejmują 
błędy w ocenie powierzchni odwadnianej, a więc i przeliczenia wysokości 
słupa wody. Najważniejsze wydaje się opóźnienie w oddawaniu wody, które 
może obejmować okres kilku lat. Stąd też odpływy rejestrowane w 2000 r. są 
następstwem opadów i infiltracji z lat poprzedzających.

Drenaż zachodzi w strefach skupionego przepływu, a więc w strefach 
drożnych spękań, które zajmują niewielki procent powierzchni zlewni. Obec
ność tych stref podkreślają wyższe stężenia, np. radonu (patrz rozdz. 9 oraz 
Przylibski, 1999 i Przylibski et al., 2002). W zlewni Kamienicy np. wykarto- 
wano 270 form wypływu wód podziemnych -  głównie źródeł. Sztolnia jako 
konstrukcja udostępniająca, co w strefie nasunięcia i dyslokacji jest takim 
uprzywilejowanym miejscem, zbiera wody z otaczającego masywu. Niewąt
pliwie jest przykładem maksymalnych przewodności w tego typie ośrodku. 
Uwzględniając słup wody zgromadzony w systemach spękań, drenaż wody 
zachodzi z otaczającego masywu z opóźnieniem. Za opóźnieniem zasilania 
przemawiają nie tylko względy pojemności, ale również zmiany pH, a ściślej 
wyższe wartości pH w okresach maksymalnych wydajności wypływów. Wska
zuje to, iż drenowane są wody z dolnej części zbiornika, w których na skutek 
dłuższego czasu oddziaływania ze środowiskiem nastąpił wzrost wartości pH 
(6,5-7,0).

Końcowym etapem prac było zestawienie pomiarów infiltracji z przebie
giem zmian przepływów Kamienicy i wahań zwierciadła wody w otworze

2,5 -i

, 3,0

S 3,5

4,0

F 10,00

1,00

0,10 g.-F
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= > s m =

Ryc. 10. Porównanie zmian przepływów rzeki Kamienicy i stanów zwierciadła wód podziem
nych w otworze na tle przebiegu zasilania

Fig. 10. Comparison of the Kamienica river flow versus groundwater water level fluctuation
and recharge values
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(ryc. 10). Widoczna jest wyraźna korelacja wahań zwierciadła wody w studni 
i natężenia przepływu w rzece. Brak jest jednak korelacji tych wartości z zasi
laniem. Co więcej, wysokie wartości zasilania mierzono również w okresach 
spadkowych tendencji zarówno zwierciadła wód w studni, jak i przepływu 
w rzece (lipiec 2000). Okresom najintensywniejszego zasilania mierzonego 
w lizymetrze nie towarzyszą najwyższe wartości odpływu wód podziemnych 
ani najwyższe stany wód podziemnych. Przykładowo podczas gdy do infiltro- 
metru najwięcej wody infiltrowało na przełomie marca i kwietnia 2001 roku, 
to największe odpływy podziemne występowały od maja do lipca. Na ten 
okres przypadają również najwyższe stany wód podziemnych w otworze ob
serwacyjnym. Jeszcze raz wskazuje to, że zjawiska te są rozdzielne w czasie, 
a czas przejścia wody wynosi co najmniej kilka miesięcy w dolinie do kilku lat 
w całym Masywie.

11. Model zasilania i drenażu 
w obszarach górskich

Przedstawione wyniki badań wykazują, że przyjmowany dotychczas model 
tłokowego i szybkiego przepływu wód podziemnych w środowisku szczelino
wym, gdzie obecne są pokrywy rumoszowo-zwietrzelinowe nie jest adekwat
ny do pomiarów i faktów stwierdzonych w Masywie Śnieżnika i nie wyjaśnia 
procesów tam zachodzących. Stąd też konieczne jest skonstruowanie nowego 
modelu zasilania i przepływu wód. W modelu tym konieczne było uwzględnie
nie kilku czynników. Po pierwsze, odnoszą się one do tempa i wielkości zasi
lania, po drugie powinien on uwzględniać większą głębokość, a więc i dłuższy 
czas przepływu przez skomplikowany system hydrauliczny o zmiennej pojem
ności i odsączalności. Po trzecie system wykazuje łączność pomiędzy płytkimi 
(lokalnymi) i głębokimi (regionalnymi) obiegami wód lub mówiąc inaczej 
pomiędzy górną a dolną częścią zbiornika, na co wskazują doniesienia litera
turowe i wyniki badań, np. w Lądku Zdroju (Zuber et al., 1995) czy ostatnie 
doniesienia z Dusznik Zdroju. Konstruowany model nawiązuje do istniejących 
modeli opisanych dla innych skał, np. skał węglanowych (patrz Motyka, 1998 
czy Krajewski i Motyka, 1999).

Zasilanie nie jest procesem ciągłym, lecz zachodzi skokowo w postaci 
pojedynczych sygnałów (impulsów) po przekroczeniu pełnego nasycenia 
strefy aeracji. W analizie zasilania proponuje się model połączonych zbior
ników (cel, komór) o różnej pojemności i zdolności do oddawania i prze
wodzenia wody wolnej. W tak połączonych naczyniach infiltrujące wody 
(opadowe lub roztopowe) dopływają do górnej części strefy zawodnionej, 
wypierając jednocześnie wcześniej zgromadzone zasoby niżej położonych, 
starszych wód.
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Rycina 11.1 ilustruje schemat i najbardziej racjonalne parametry trzech 
stref w obszarach górskich, które determinują wielkość i tempo wymiany wo
dy z powierzchni terenu do atmosfery i do warstw wodonośnych. W zależności 
od litologii podłoża, intensywności procesów wietrzenia, stopnia dojrzałości 
i położenia, wykształcenie pokryw zwietrzelinowych wykazuje odmienne 
właściwości. W Karkonoszach obserwuje się ziarniste zwietrzeliny ostro kra- 
wędziste w postaci „kaszy” kwarcowej z domieszką minerałów ilastych, 
a w obszarach zbudowanych z gnejsów przeważają utwory gliniaste i piasz
czyste. Miąższość pokryw wykazuje duże zróżnicowanie i waha się od kilku 
cm do dwudziestu metrów. Nadmienić należy, że w większej części zlewni 
Kamienicy odsłonięte nagie wychodnie skalne stanowią niewielki fragment, 
rzędu jednego lub kilku procent powierzchni terenu.

Przyjmując wykształcenie profilu za Kowalskim (1978), wydziela się w ob
szarach górskich trzy strefy hydrogeologiczne. Bezpośrednio przy powierzch
ni terenu występuje strefa I -  gliniasto-rumoszowa. W profilu tej strefy 
wyróżnia się gleby z domieszką frakcji piaskowej, gliny piaszczyste i gliny 
pylasto-piaszczyste. Występująca poniżej strefa blokowo-rumoszowa II, to 
strefa gęsto spękanych luźnych bloków skały macierzystej o różnej wielkości, 
od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, wypełnionych drobniejszym mate
riałem piaszczystym i gliniastym. Strefa III to skały lite poddane słabym spę
kaniom wietrzeniowym, odprężeniowym i tektonicznym. W tej strefie należy 
wyróżnić strefy regionalnych dyslokacji wgłębnych, którym towarzyszą liczne 
ortogonalne spękania. Poniżej znajduje się masywna skała macierzysta o rzad
kich spękaniach. Jak podaje Tarka (1997) oraz na podstawie własnych obser
wacji prowadzonych w zlewni Kamienicy Masywu Śnieżnika, w partiach 
szczytowych strefa I osiąga miąższość do 1,8-2,3 m. Zasięg strefy II można 
szacować z obserwacji i płytkich wierceń na około 6-8 m, a tam gdzie skały są 
podatne na spękania, jak np. w skałach granitowych czy żyłach kwarcowych 
wiercenia dochodzą do 30-50 m. W rejonie Karkonoszy stwierdzano wierce
niami miąższość tej strefy do głębokości 42 m. Przyjmuje się na podstawie 
zmian zawartości związków żelaza, że grubość strefy B sięga do 40-50 m. 
Wojtkowiak (2000) wykazuje na podstawie analizy wyników ponad 60 prób
nych pompowań, że strefa zawodnionych szczelin i spękań hipergenicznych 
występuje od głębokości 6 do 61 m. Miąższość całkowita strefy dostępnej dla 
penetracji wód podziemnych waha się więc w skrajnych przypadkach od 8-10 m 
w strefach szczytowych wzniesień do ponad 70-100 m w dolnej części zboczy 
i w dolinach.

Pojemność wodna wyróżnionych stref jest zmienna wraz z litologią i wy
kształceniem i ogólnie ulega obniżeniu z głębokością. Gliny zboczowe, gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste czy piaski charakteryzują wysokie wartości poro
watości całkowitej od 12 do ponad 30%, podczas gdy odsączalność efektywna 
rozumiana jako różnica pomiędzy maksymalną a połową wilgotnością nie 
przekracza 12%. Niżej występująca strefa II to strefa niskiej porowatości rzędu
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0,1-3,0%, w maksymalnych przypadkach 5-7%. Podobnie niskie wartości 
wykazuje odsączalność. Zróżnicowanie wykształcenia profilu wpływa na roz
kład parametrów hydraulicznych pokryw zwietrzelinowych. W strefie niena
syconej (aeracji) prędkość filtracji jest funkcją wilgotności, co opisuje 
równanie Richardsa (Freeze i Cherry, 1987). Przyjmując podane uprzednio 
wielkości rzędu 0,2-0,4 m/d, otrzymujemy bardzo długie czasy przejścia przez 
pokrywę zwietrzelinową (rzędu do 250 dni). Schemat podstawowych własno
ści hydraulicznych dla obszarów występowania skał krystalicznych ilustruje 
ryc. 11.1. Wyróżnia się w nim trzy strefy:

I -  pokrywy zwietrzelinowe charakteryzujące się zmienną miąższością, 
wysoką pojemnością wodną i niską wodoprzewodnością;

II -  gęsto spękany masyw o wysokiej przewodności i niskiej pojemności;
III -  głębokie drogi krążenia, obejmują spękania towarzyszące strefom 

uskokowym o znaczeniu regionalnym. Ta strefa wykazuje najniższą pojem
ność i przewodność hydrauliczną.

Dla weryfikacji przyjętego modelu zastosowano metodę dopasowania 
i rozwiązano zadanie odwrotne, wychodząc z pomierzonych i skorygowanych 
wartości infiltracji oraz dokładnych pomiarów odpływu ze sztolni. Dokonano 
obliczeń pojemności wodnej dla trzech scenariuszy obszaru drenowanego 
przez sztolnię o różnych wartościach parametrów w wyróżnionych strefach -  
tab. 11.1. Przyjęto średnią miąższość pokryw zwietrzelinowych równą 2 m. 
Głębokość strefy spękań wietrzeniowych i z odprężenia przyjęto do 50 m, a za
sięg stref tektonicznych do 100 (lokalnie do 300 m).

Przyjmowana dotychczas niska pojemność hydrauliczna drenowanego 
masywu jest w sprzeczności z wysoką wydajnością i objętością pomierzonych 
wód odpływających ze sztolni. Objętość wód wypływających ze sztolni wy
nosi ponad 630 tys. m3/rok (średnio w roku). Pomierzone wydajności oraz ich 
stałość w długich, bo dochodzących do 2-3 miesięcy okresach bez zasilania, 
wskazują, że mamy do czynienia z wysoką pojemnością i dłuższym czasem 
przepływu wód podziemnych niż dotychczas przyjmowano. Aby sprawdzić 
tę tezę, dokonano obliczeń dla trzech różnych scenariuszy hydraulicznych 
(tab. 11.1). Porowatość efektywną dla zwietrzelin testowano w zakresie od 
0,20 (scenariusz A) do 0,05 (scenariusz C), dla spękanego masywu wartość 
porowatości efektywnej nef wahała się od 0,05 do 0,002. Dla głębokich stref 
tektonicznych zakładano odsączalność od 0,00Ido 0,0001.

Wyniki obliczeń zestawione w tabeli ilustrują teoretyczną pojemność wod
ną masywu drenowanego przez sztolnię. Najbardziej optymistyczny scenariusz 
A wykazuje wysoką pojemność -  3,3 min m3, scenariusz B -  2,03 min m3, 
a najbardziej pesymistyczny C -  104 tys. m3. Obliczona średnia ilość wypływa
jącej wody w roku wynosi 630 tys. m3/rok i jest niemal zgodna z wielkością 
zasilania, które obliczono na podstawie obserwacji odpływu podziemnego 
w rzece jako 560 tys. m3/rok.
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Analizując trzy wymienione scenariusze, wydaje się, że scenariusz A wy
kazuje zbyt wysokie wartości odsączalności niepotwierdzone badaniami labo
ratoryjnymi ani terenowymi. Scenariusz C wykazał bardzo niską pojemność 
równą tylko 1/6 ilości wód, jakie wypływają ze sztolni. Mówiąc wprost, zlew
nia taka jest zbyt mało pojemna, aby mogła zgromadzić wody wypływające ze 
sztolni. Obserwacje zasilania nie wykazały tak częstej dostawy wody. Tak więc 
zarówno pierwszy, jak i trzeci scenariusz są trudne do przyjęcia. Scenariusz 
B jest najbardziej prawdopodobny i w zestawieniu z ilością wód odprowadzo
nych ze sztolni nasuwa wniosek o możliwości gromadzenia średnio trzyletniej 
dostawy wody do zlewni.

Schematyczny system przepływu i prędkości przepływu wód podziem
nych ilustruje ryc. 11.2. Stanowi ona syntezę wyników obliczeń i wyników 
interpretacji wieku wód na podstawie badań izotopowych. Na podstawie okre
ślonego wcześniej wieku wód i długości dróg filtracji można obliczyć średnie 
prędkości przepływu wód podziemnych. Tempo przepływu wód podziemnych 
w systemie lokalnym, drenowanym przez źródła, wynosi około 150 m/rok. Jest 
to wypadkowa wolnego przesączania przez pokrywę zwietrzelin oraz szybsze
go przepływu przez systemy spękań i drożnych szczelin. Strefa pośredniego 
sytemu przepływu, drenowana głównie przez wyrobiska sztolni, wykazuje 
prędkość przemieszczania się wód rzędu 100 m/rok. Najgłębsza strefa przepły
wu, regionalnego (w skali zlewni) sięga 300-500 m głębokości, a wymiana 
wód zachodzi tam z prędkością 10-100 m na rok. Strefom tym można przypo
rządkować maksymalne, średnie i niskie stany napełnienia poszczególnych 
części zbiornika w skałach masywnych wraz z pokrywą zwietrzelinową. Za tak 
określonym czasem przepływu wód przemawiają m.in. badania Hoeg’a et al. 
(1999) na obszarze Niemiec, gdzie dla podobnych warunków otrzymano czasy 
przepływu od 2 do 9 lat potwierdzone badaniami izotopowymi i zawartości 
krzemionki w wodach. Również Aeschbach-Hertig et al. (1998) dla wód z for
macji krystalicznej w stanie New York (USA) podają wiek w przedziale 6,1- 
23,3 lat. Pośrednio na podobny długi czas przebywania, a więc i przepływu 
wskazują badania Ciężkowskiego (1990) oraz Zubera i Motyki (1994).

12. Podsumowanie i wnioski

Bezpośrednie pomiary w naturalnych górskich warunkach ilości wód 
odpływających ze zlewni położonych w obrębie metamorficznych skał szcze
linowych (gnejsów i łupków) wykazały, że obok stref o niskiej wodonośności 
występują strefy uprzywilejowane o wysokiej pojemności i zasobności wod
nej. Drenaż wód podziemnych ze sztolni położonej w zlewni o niewielkiej 
powierzchni (1-2 km2), a przecinającej strefę tektoniczną i licznych spękań, 
wynosił w okresie 5 lat 10-65 dm3/s (średnio ponad 20 dm3/s).
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Badania wykazały, że infiltracja wód jest procesem nieciągłym i ma cha
rakter impulsów o wysokich wartościach zasilania wiosną i latem. Porównanie 
metod oceny zasilania wykazało, że w tych warunkach najdokładniejsza jest 
metoda hydrologiczna (rozdziału hydrogramu), podczas gdy metody lizyme- 
tryczna i wahań zwierciadła wód podziemnych dają wyniki zaniżone. Drenaż 
jako proces ciągły zachodzi z niewielką zmiennością roczną, o czym świadczą 
zarówno niskie amplitudy zmian wydajności sztolni oraz źródeł poddanych 
badaniom. Pomiędzy infiltracją a drenażem zachodzi proces wolnego przesą
czania pionowego w strefie aeracji i relatywnie szybszego przepływu w syste
mach krętych szczelin i pustek. Jak wykazały badania, czas przebywania wód 
w zlewni o wymiarach 1-3 km zawiera się w przedziale 7-10 lat, co implikuje 
niskie wartości współczynnika filtracji rzędu 0,5 m/dobę do 0,02 m/dobę. Za
równo wody wypływające z naturalnych form drenażu (źródeł czy młak), jak 
również sztucznych wyrobisk, np. ze sztolni, są wodami wielosezonowymi.

Wody podziemne charakteryzują się dobrą jakością, jedynie w strefach 
tektonicznych stwierdza się podwyższoną zawartość radonu i radu.
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Groundwater recharge and drainage processes 
in mountainous terrains based on research 

in the Snieznik Massif (Sudetes, SW Poland)

Summary

The study area is located in the Śnieżnik Massif, Western Sudetes (SW Poland), and covers 
the upper part of the Kamienica river catchment (fig.l). The area is underlain by crystalline 
rocks of the Lądek-Śnieżnik metamorphic formation, being one of the main components of the 
Orlica-Śnieżnik dome (Don et al., 1990). Two main lithologically different rock groups have 
been distinguished here: that of schist and gneiss associated with quartzite and that of crystalline 
limestone, erlan and amphibolite. In general, these are ca 500 Ma orthogneisses emplaced into 
their Neoproterozoic staurolite-grade envelope, metamorphosed and intensely deformed under 
amphibolite facies conditions during Carboniferous times (e.g. Tumiak et al., 2000).

The annual atmospheric precipitation in the catchment area is high and ranges from 1150 to 
1676 mm for the period of 1997-2001. The study area is located in a mountainous climatic pro
vince with an average air temperature of 6.69 “C (Bolesławów station -  tab. 3.4).

The hydrogeological conditions of the Śnieżnik Massif are well recognised in respect of 
groundwater occurrence and of quality of both surface and groundwater. This area represents 
one of those best documented in the Sudetes (see the monographic study edited by Jahn, Ko
złowski nad Pulina, 1997).

Direct and detailed measurements on groundwater recharge and discharge in relation to the 
possible controlling phenomena were conducted under natural conditions of the experimental 
Kamienica river catchment -  in the Śnieżnik Massif -  (fig. 2.2).

The infiltration rate have been evaluated on the basis of lysimeter data together with analy
sis of daily values of precipitation and air temperature. The drainage process study was based on 
daily values of groundwater runoff recorded at the outlet of an abounded mine adit. In order to 
evaluate the discharge rate and the yield of zones drained by the adit, the hydrograph separation 
method was applied. The recharge value was also determined from water level fluctuation data 
coming from a supplying well (WOP) and an observation well S04.

The lysimeter data concerning the period of 1997-1999 showed that the infiltration rate 
equalled 18-22% of the precipitation value and that the maximum amounts of percolating water 
occurred in two periods. The first one took place in March and April, whereas the second one 
was recorded in July to August. Precise electronic records of infiltration changes in years 1999- 
2000 are illustrated in fig. 4.2, which showed that three intense groundwater recharge events 
occurred mainly at the turn of July and August 2000, in March 2001 and from December to Ja
nuary 2002. A preliminary study indicates that the initial precipitation over the investigated area 
ranges between 20 to almost 50 mm (tab. 4.3.).

The records of groundwater runoff for the Kamienica river obtained using hydrograph 
separation method are presented in fig. 4.6. The recorded values obtained are almost twice as 
high as those yielded by lysimeter gauge (see table 4.7).
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The water level fluctuation measured in a 14 m deep well showed annual level changes of 
1.6 to 2.2 m. The average groundwater level were recorded at 11.8-12.3 m below the ground sur
face (fig. 5.1). The results showed two maximum water level stages during the summer and spring. 
The observation well, located in the river valley near to the mine adit, showed low amplitude 
(0.93 m) of water level fluctuation. The estimated correlation between the precipitation and 
water level fluctuation in the well S04 (fig. 5.3) revealed two to three days’ delay in water level 
rise with respect to the rainfall. Water level changes showed direct relationship to the discharge 
values of the Kamienica river (figs 5.4 and 5.5).

The groundwater runoff from the area drained by the mine adit was recorded in 1997-2002. 
The drained area is a mountainous terrain located at 860-1426 m above the sea level; it covers 
ca 0.8 km2. The discharge fluctuation showed a more or less regular pattern of annual and sea
sonal variation rhythm (fig. 6.1). Two main maximum stages are clearly visible in that pattern 
and they are accompanied by minor increase events, followed by long discharge recession peri
ods. The increases of flow are sharp and rapid, which is considered typical of fractured aquifers. 
The annual values of average, maximum and minimum water discharge from the adit are shown 
in tab. 6.1. The capacity values of the drained system (aquifer) and the discharge rates were 
evaluated from recession curve analysis using Mailett, Forksiewicz, Cotange and Burger formu
lae. The recession coefficient values can be divided into two or three groups. The first one is 
most frequently observed and ranges between 0.01 and 0.05, which is typical of shallow, local 
groundwater drainage. Lower values of the order of 0.001 to 0.005 are typical of deeper inter
mediate flow system.

The measurements made in the river (during 1998-2002) allowed a separation to be made of 
the groundwater runoff from the total discharge. The Kamienica river catchment drained highly 
elevated areas located at the altitude of 1426 down to 700 m above the sea level and the gauging 
point covers an area of 7.34 km2. The average total flow for the controlled area equals 0.499 mVs 
for the minimum discharge of 0.08 m3/s, and the highest value is 9.01 m3/s. The evaluated 
average groundwater runoff is about 800 mm which is equivalent to 48-65% of the precipitation.

The groundwater composition in the study area showed low total dissolved solids value in the 
range of 30-90 mg/dcm3, which is typical of ultra fresh water (see tab. 9.1). The value of pH for 
the water from the adit was equal to 6.4 and showed increase in comparison with the earlier years.

The research on the radon and radium concentration in water (Przylibski et al., 2002) 
showed direct correlation of between the fracture zone occurrence and the increase of these 
elements. The concentration of isotopes 222Rn in water from the adit and well S04 are among the 
highest in Poland (1430-1119 Bq/dm3), whereas in the river water they are as low as up to several 
Bq/dm3. The measured concentrations of radium isotopes -  226Ra i 228Ra also showed variable 
values varying between 0.011 to 0,006 Bq/dm3.

Based on the flow measurements and the hydraulic properties (from laboratory tests), a mo
del of groundwater flow in a fractured medium was presented (fig. 11.1). In contrast to the piston 
flow model, three zones of different hydraulic properties have been assumed in the model here 
presented. The latter model was verified by calculation for three different hydraulic scenarios 
(tab. 11.1) and it was shown that the most probable is scenario B. Schematic flow system and 
flow velocity (water residence time) are illustrated in fig. 11.2.

The scheme is a result of measurements, calculation and interpretation of isotopic research 
of the tritium content in water samples in years 1990-2000. The tritium content in groundwater 
showed that the average water flow ranged from 150 m/year to 10 m/year in deep system circu
lation. The groundwater residence time in the catchment was evaluated as 7 to 10 years. The 
obtained results correspond to the data by Hoeg et al. (1999), and Aeschbach-Hertig et al. 
(1998). Similarly long water age and flow have been indicated by CiQzkowski (1990) and Zuber, 
Motyka (1994).

Translated by Stanislaw Stasko
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o sierpniu i 60 mm i sierpniu oraz 60 mm

4313 cytowanej prezentowanej
53,5 wiercenia dochodzą miąższość dochodzi

S. Staśko, R. Tarka, Z a s ila n ie  i drenaż...



Sprzedaż w ysyłkową publikacji 
Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 

prowadzi 
Dział Handlowy

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13 

tel./fax (071) 3411498, tel. (071) 3411241 
e-mail: marketing@wuwr.com.pl 

http://www.wuwr.com.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
zaprasza do swoich księgarń:

• Księgarnia internetowa: www.wuwr.com.pl 
• Księgarnia Uniwersytecka

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (071) 3752923 
• Księgarnia Naukowa im. M ikołaja Kopernika 

50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 30/33, tel. (071) 3432977
Księgarnia prowadzi również sprzedaż wysyłkową wszystkich książek 

znajdujących się w  jej ofercie handlowej.

IS S N  0239-6661

I S B N  8 3 - 2 2 9 - 2 3 8 5 - 6

9 7 8 8 3 2 2  9 2 3 8 5 6  >

mailto:marketing@wuwr.com.pl
http://www.wuwr.com.pl
http://www.wuwr.com.pl

