
Współczesne problemy hydrogeologii t. VII
Kraków - Krynica 1995

Robert TARKA'

SEZONOWA ZMIENNOŚĆ ZASILANIA WÓD PODZIEMNYCH
NA OBSZARZE MASYWU ŚNIEŻNIKA

1. Wstęp

Obszary górskie ze względu na wysokie opady atmosferyczne oraz niskie parowanie terenowe
odznaczają się znacznym zasilaniem wód podziemnych. Z tych względów Sudety odgrywają bar-
dzo ważną rolę w gospodarce wodnej całego Dolnego Śląska. Prawie 50% obszaru Sudetów zbu-
dowane jest ze skał krystalicznych, do których zaliczyć można skały magmowe i metamorficzne
na wyższych stopniach metamorfizmu (mezo i kata). Stąd tak istotne dla tego regionu jest szcze-
gółowe poznanie obiegu wody w masywach zbudowanych z tego typu skał. Przeprowadzone ba-
dania skoncentrowano w wybranych zlewniach Masywu Śnieżnika.

2. Warunki naturalne

Masyw Śnieżnika jest to okaza(y masyw górski w Sudetach Wschodnich, zajmujący pd-wsch
część Ziemi Kłodzkiej. Stanowi on drugą co do wysokości grupę górską Sudetów polskich. Zasięg
jego wyznaczają: na zach - Rów Gómej Nysy Kłodzkiej, na pn i pn-wsch - dolina Białej Lądeckiej
oraz na pd-wsch - dolina Morawki (dopływ Białej Lądeckiej). Południowa część Masywu Śnieżni-
ka leży w Czechach. Masyw Śnieżnika jest rozrogiem o zworniku w szczycie Śnieżnika (1425 m
npm). Ze szczytu rozchodzi się we wszystkich kierunkach sześć ramion. Morfologia omawianego
obszaru została ukształtowana w wyniku procesów podnoszenia Masywu Śnieżnika, zapoczątko-
wanych w górnej kredzie i trwających z różnym natężeniem przez cały okres kenozoiku. Wokre-
sach spokoju w paleogenie i neogenie powstawały powierzchnie zrównań, znajdujące się na róż-
nych wysokościach. Na obszarze Masywu Śnieżnika występują duże wysokości względne
dochodzące do 275 m, czego następstwem są duże spadki terenu osiągające ponad 30°.

Opady atmosferyczne są jedynym 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 npm) wyniósł 1182 mm. Zasila-
nie wód podziemnych uzależnione jest także od wartości parowania terenowego. Obliczone wzo-
rem Turca parowanie na podstawie średnich temperatur powietrza i opadów osiągnęło dla wielo-
lecia 1881-1930 wartość roczną równą 373 mm dla stacji pod Śnieżnikiem (Kryza, 1985).

3. Budowa geologiczna

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną omawiany obszar należy do metamorfiku Śnieżnika,
który wchodzi w skład większej jednostki jaką jest kopuła orlicko-śnieżnicka. Metamorfik Śnieżni-
ka budują utwory metamorficzne przykryte niewielkiej miąższości pokrywą utworów kenozoicz-
nych. Skały metamorficzne reprezentowane są przez dwie serie: suprakrustalną serię strońską i in-

l Uniwersytet Wrocławski



462 Sezonowa zmienność zasilania wód podziemnych ..

frakrustalną serię gnejsową. Serię strońska tworzy miąższy zespół skał osadzony w basenie geo-
synklinalnym, który istniał na tym obszarze od młodszego prekambru do starszego paleozoiku
(Wojciechowska, 1988). Następnie osady te w kolejnych cyklach diastroficznych zostały wielokrot-
nie sfałdowane i uległy silnym przeobrażeniom metamorfizmu regionalnego. Seria strońska zbu-
dowana Jest głównie ze zmiennego zespołu paragnejsów i łupków łyszczykowych. Licznie spoty-
kane są wkładki (przewarstwienia) kwarcytów, łupków i kwarcytów grafitowych, marmurów,
erlanów i amfibolitów.

W skład serii infrakrustalnej wchodzą dwie odmiany gnejsów. Są to gnejsy śnieżnickie i gnejsy
gierałtowskie. Gnejsy śnieżnickie powstały w czasie fałdowań młodokaledońskich z silnie dyna-
micznie przeobrażonych granitów intruzywnych wieku górnokambryjskiego lub ordowickiego
(Don, 1982). Równolegle z fałdowaniem rozwijała się granityzacja i migmatyzacja korzeniowych
partii orogenu, prowadząca do rozwoju gnejsów gierałtowskich kosztem gnejsów śnieżnickich i
łupków serii suprakrustalnej.

W plejstocenie cały obszar kilkukrotnie znajdował się w strefie peryglacjalną a intensywne wie-
trzenie mrozowe, soliflukcja i inne procesy doprowadziły do powstania rumowisk skalnych,
miąższych pokryw stokowych, a także do powstania form krasowych w obrębie soczew utworów
węglanowych.

4. Zasilanie wód podziemnych

Najistotniejszym procesem prowadzącym do powstawania zasobów wód podziemnych Jest in-
filtracja opadów. Ponieważ lokalny system krążenia, jakim jest zlewnia o powierzchni do kilkuset
krrr', zbiera w postaci odpływu podziemnego najczęściej 80-90% całkowitego zasilania wód pod-
ziemnych (Herbich, 1991). Stąd wartość infiltracji można ocenić przez analizę odpływu podzie-
mnego.

Tab. 1. Odpływ podziemny z wybranych zlewni Masywu Śnieżnika.
Tab.1. Groundwater outflow from choice watershed in Śnieżnik Massif.

Obszar Śr. wysokość Odpływ
Opad Współcz.podziemny

Zlewnia [km2] [m] [mm] [mm]
odpł. podz.

Morawska 17,5 828 600 1170 50,7

Kamienica 14,3 843 556 ]221 45,5

Kleśnica 14,5 858 692 1228 56,4

Biała Lądecka 166,0 733 382 1114 32,0

Wilczka 35,1 862 441 1221 34,5

Obliczony metodą Wundta, jako średni z najniższych miesięcznych przepływów, dla pięciu
zlewni z obszaru Masywu Śnieżnika dla pięciolecia 1976-80 odpływ podziemny wynosi od pra-
wie 400 do 700 mm (tab. 1).

Są to wartości znaczne jeżeli porównać to z obszarem przedgórskim (Kowalski, 1992), gdzie in-
filtracja efektywna wynosi 100 mm a nawet mniej. Porównując wartość odpływu podziemnego z
opadem (tab. 1) widać, że z obszaru tych zlewni w formie odpływu podziemnego odpływa od 32
do ponad 55% opadów. Ze znacznym zasilaniem związane sa wysokie moduły odpływu podzie-
mnego. Nawet moduły minimalne związane z głęboką niżówką poprzedzone 90 dniami braku za-
silania wód podziemnych, jak miało to miejsce w 1992 roku, wykazują wartości w przewadze wy-
ższe od 5 l/s km2 dla potoków, a dla zlewni wyznaczonych przez źródła oscylują wokół
10 l/s krn2 (tab. 2).
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Tab. 2. Minimalne i maksymalne moduły odpływu podziemnego z obszaru Masywu Śnieznika.
Tab. 2. Minimum and maximum parameters of drainage in Śnieżnik Massif.

Obszar Qmax Qmin Mmax Mmin Utwory

km2 n/s] n/s] flis km2] [lis km2]

Źródła

K 15* 0,0221 3,236 0,320 146,4 14,5 erlany

K 23* 0,0526 7,925 0,424 150,7 8,2 gnejsy

L 1* 0,0296 2,780 0,751 93,9 25,4 gnejsy

L5* 0,0209 4,526 0,0 216,6 0,0 łupki

Potoki

Śnieżny* 1,38 44,0 9,2 31,9 6,7 gnejsy

Bvstrv" 0,59 15,5 2,7 26,3 4,6 gnejsy

Czerwony* 0,14
..

5,2 1,5 37,1 10,7 gnejsy

Dziki* 0,56 49,0 5,3 97,5 9,5 łupki

Kamienica** 14,2 700 116 49,0 8,1 gnejsy

Biała Lądecka** 166,0 3350 350 20,2 2,1 gnejsy

Wilczka** 35,1 1050 160 29,9 4,6 gnejsy
* - okres Vll.92-XII.93; ** - okres 1976-80

5. Zmienność sezonowa zasilania wód podziemnych

Dużemu zasilaniu wód podziemnych w masywach krystalicznych towarzyszy jednak mała
zdolność retencyjna. Jeżeli przyjąć, że pokrywa utworów zwietrzelinowych ma średnio 3 m miąż-
szości a jej współczynnik odsączalności wynosi 0,1, to może ona zmagazynować 300 mm słupa
wody. Odpowiednio dla spękanego masywu skalnego o miąższości 50 m i odsączalności równej
0,001 wartość ta wynosi 50 mm. Stąd widać, że pojemnośc retencyjna masywu Śnieżnika jest niż-
sza od rocznego zasilania wód podziemnych. Obrazuje to fakt, że w lokalnym systemie krążenia
następuje kilkukrotna wymiana wód w ciągu roku hydrologicznego. Z tych względów istotna jest
analiza sezonowej zmienności zasilania wód podziemnych. Zasilanie wykazuje dużą zmienność w
ciągu roku i jest silnie uzależnione od przebiegu charakterystyk meteorologicznych. W naszej stre-
fie klimatycznej zmienność warunków meteorologiczno-hydrologicznych nie powinna być rozwa-
żana w ciągu całego roku a jedynie w rozbiciu na zimną i ciepłą porę roku (Chlebek, [arabac.
1993). Dlatego też w tabeli 3 przedstawiono sezonowe zmiany odpływu podziemnego w powiąza-
niu ze zmiennością opadów dla trzech z analizowanych na początku zlewni. Widać, że stosunek

Tab. 3. Sezonowe współczynniki zasilania podziemnego.
Tab.3. Seasonal parameters of groundwater recharge.

Kamienica Biała Lądecka Wilczka

Hg[mm] P[mm] 13 H.[mm] P [mm] 13 Hs Imm] P [mm] 13

Zima 76 210 388 54,1 170 344 49,4 175 374 46,8

Lato 76 268 720 37,2 229 695 32,9 185 720 25,7

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

Lato 77 300 1017 29,5 174 914 19,0 316 991 31,9
zima: listopad-kwiecień: lato - maj-październik
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Rys.1. Wzrost odpływu podziemnego przy zwiększaniu sie opadów w okresie zimowym
Fig. 1. lncrease of groundwater runoff with increase of rainfall in cold period of the year.

opadu do odpływu podziemnego w okresie zimowym jest od ponad półtora do prawie dwa i pół
raza wyższy niż w okresie letnim. Jednocześnie w okresie zimowym opady są prawie dwukrotnie
niższe aniżeli w okresie letnim. Obrazuje to jak dużą rolę w procesie zasilania odgrywa tempera-
tura powietrza i pokrywa roślinna. Spostrzeżenia te potwierdza rys. 1, gdzie na wykresie zesta-
wiono wartość odpływu podziemnego i opadu w okresie zimowym. Wzrost odpływu podziemne-
go w zależnosci od opadu jest podobny w przebiegu dla zlewni Kamienicy i Wilczki. Dla zlewni
Białej Lądeckiej przy podobnych wartościach opadu wzrost odpływu podziemnego jest o wiele
niższy niż w przypadku zlewni Kamienicy i Kleśnicy.

Należy wspomnieć, że zlewnie Kamienicy i Wilczki charakteryzują się podobnymi średnimi
wysokościami a tym samym warunkami termicznymi w przeciwieństwie do zlewni BiałejLądeckiej.

Jeżeli z kolei porównać bezwzględne ilości infiltrującej wody, to zauważa się, że w okresie let-
nim i zimowym są one zbliżone. Oczywiście na wartość zasilania letniego wpływa także drenowa-
nie zbiornika wód podziemnych, którego napełnienie związane jest z opadami pochodzącymi z
okresu zimowego. Dlatego różnice pomiędzy zasilaniem letnim a zimowym najlepiej zobrazują

Tab. 4. Wpływ warunków hipsometrycznych ma wartość infiltracji.
Tab. 4. Effectof hipsometry on infiltration.

Wysokość Infiltracia Imml w okresie

Punkt [mnpm] 30.10.92-30.04.93 01.05.93-28.10.93 29.10.93-22.04.94

Liz-I 840 188,5 20,1 453,5

Liz-2 955 198,6 95,8 458,9

Liz-3 1090 140,5 217,5 321,4
Uwaga: Ze względów technicznych w okresach zimowych nie pomierzono całkowitej ilości infiltrujące wody.
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Tab.5. Zmiany wydajności tródeł i miesięcznych sum opadów.
Tab. 5. Changes in discharge of springs and monthly sum of rainfall.

Data Opad [mm]
Wydajność wypływu fl/sl

K23 SI LI L5

Rok 1992

V 31,7 - - - -

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

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

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

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

Rok 1993

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

VI 76,2 0,839 22,5 1,643 0,304

VII 102,7 0,59 20,9 1,180 0,127

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

IX 94,8 0,648 18,3 0,894 0,476

X 71,0 1,003 18,3 0,944 0,663

badania lizymetryczne. Analizując przeprowadzone badania lizymetryczne (Staśko, Tarka, 1993)
obserwuje się występowanie znacznych różnic w ilości infiltrującej wody w zależności od punktu
pomiarowego oraz okresu obserwacji (tab. 4).

W przeciwieństwie do analizy odpływu podziemnego w cieku, widać, że w okresie letnim infil-
tracja jest o wiele niższa, niż w okresie zimowym. Tabela ta pokazuje również jak z wysokością
wzrasta udział zasilania letniego w całkowitej ilości infiltrującej wody. Z tych względów można
sądzić, że w okresie letnim główną rolę w zasilaniu i uzupełnianiu zasobów wód podziemnych
pelnią obszary o wysokości powyżej 1000 m npm. Niewielkie zasilanie wód podziemnych w niż-
szych partiach Masywu Śnieżnika jest nie tylko wynikiem konsumpcji wody przez szatę roślinną i
runo leśne jak sugeruje się to w licznych pracach (np. Pietrygowa, 1971) ale także, jak to już zazna-
czono wcześniej, wyrazem panujących warunków atmosferycznych.

O ile badania lizymetryczne dostarczają jedynie punktowych wartości infiltracji, to obserwacje
zmienności wydajności źródeł, a więc obserwacje zmian stanów wód podziemnych, pozwalają na
obszarową interpretację zasilania wód podziemnych. W tabeli 5 zestawiono miesięczne średnie
wydajności źródel na tle miesięcznych sum opadowych dla ciepłej pory roku 1992 i 1993.

Jak już wspomniano największe zasilanie wód podziemnych następuje w okresie wiosennym i
związane jest z topnieniem śniegu i wiosennymi opadami deszczu. W tym okresie obserwuje się
najwyższe stany wód podziemnych. Jednak wystarczą dwa kolejne miesiące o bardzo niskich opa-
dach jak miało to miejsce w maju i czerwcu 1993 roku (odpowiednio 49,4 i 76,2 mm), aby wydajno-
ści źródeł spadły poniżej wartości średnich. Z tych względów najbardziej niekorzystną sytuacją z
punktu widzenia zasilania oraz gromadzenia się wód podziemnych jest zjawisko występowania
znacznych opadów w miesiącch maj-lipiec następujących po okresie topnienia pokrywy śnieżnej.
Opady te nie mają większego wpływu na i tak w pełni napełniony zbiornik wód podziemnych, co
związane jest ze słabymi właściwościami retencyjnymi masywu krystalicznego. Jeżeli z kolei dru-
ga połowa lata i początek jesieni charakteryzują się niskimi opadami występują wówczas głębokie
niżówki jak miało to miejsce w 1992 roku. Jak wynika z tab. 5 najistotniejsze dla zrównaważenia
ubytków wody w okresie letnim są równomierne i średnie wartości opadów, w granicach 100 mm
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miesięcznie. Nie dopuszczają one do znacznego obniżenia się zgromadzonych zasobów wód pod-
ziemnych.

6. Podsumowanie

1. Górskie masywy krystaliczne cechują się dużym zasilaniem wód podziemnych oraz nie-
wielkimi zdolnościami retencyjnymi, co powoduje, że w lokalnym systemie krążenia nastę-
puje kilkukrotna wymiana wód w ciągu roku.

2. Zasilanie w okresie zimowym jest kilkukrotnie wyższe aniżeli w okresie letnim, a w dolnych
partiach Masywu Śnieżnika zasilanie letnie może być wręcz bez znaczenia. Stąd okres zimo-
wy jest najistotniejszy do gromadzenia się zasobów wód podziemnych.

3. Infiltracja wód w okresie letnim na obszarach zbudowanych z tych samych pod względem
strukturalnym utworów, przy podobnych stosunkach opadowych, w znacznej mierze zale-
ży od temperatury powietrza. Wraz ze wzrostem wysokości, a tym samym spadkiem tem-
peratury wzrasta udział zasilania letniego w całkowitej wartości infiltracji.

4. Mała zdolność retencyjna zlewni i duże spadki powodują szybkie sczerpywanie zasobów
wód podziemnych. Dla zrównoważenia ubytków wody w okresie letnim niezbędne są rów-
nomiernie rozłożone opady w granicach 100mm miesięcznie.
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CHANGES IN GROUNDWATER RECHARGE DURING THE YEAR
IN HARD ROCKS MOUNTAINOUS REGION

Infiltration on the Śnieżnik Massif is varying from over 30 to 55% of rainfall (400-700 mm). Most
of the water infiltrate in cold period of the year (XI-IV). In warm period (V-X) recharge depends
on an air temperature. Therefore relation between infiltration in warm period and whole year
infiltration increase together with altitude. Because of small ability of retention for this region and
high slope the drainage of groundwater is very intensive. For that reason the monthly rainfall in
summer must be over 100 mm to fili up with resources of groundwater.


