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WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ ZASILANIA WÓD PODZIEMNYCH
. W OBSZARACH GÓRSKICH SUDETÓW

1. WSTĘP

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań infiltracji efektywnej w górskich regio-
nach Sudetów zbudowanych ze skał krystalicznych i metamorficznych. W oparciu o metody
infiltrometryczną, analizy hydrogramu i opadania zwierciadła wody w piezometrze w małych
zlewniach reprezentatywnych ustalono, iż wielkość przesączania przez górną strefę pokryw
w okresie letnim wynosi do 10% opadów natomiast w okresie jesienno-zimowym wzrasta
do 30 %. Praca stanowi fragment badań prowadzonych w ramach grantu KBN nr
906359101.

2. PROBLEM

Zjawisko zasilania wód podziemnych należy do najtrudniejszych zagadnień w
hydrogeologii ze wzgledu na znaczną ilość zmiennych determinujących przebieg procesu.
Zasilanie zależy nie tylko od wielkości opadów atmosferycznych i typu skał pokrywajacych
warstwę wodonośną lecz również od typu szaty roślinnej, fazy wegetacji, temperatury i jej
zmian, warunków glebowych a szczególnie wilgotności oraz innych cech strefy nienasycenia.
W oparciu o szereg badań krajowych ustalono przeciętne wartości wskaźnika infiltracji dla
różnych gleb i upraw [4]. Opracowano schematy obliczeniowe opisujące infiltrację [5,6).
Jednak w literaturze polskiej brak jest dotychczas opracowania szczegółowych badań
lizymetrycznych w utworach pokrywowych górskich masywów krystalicznych.

W strefie nienasyconej wartość współczynnika filtracji jest funkcją wilgotności i
ciśnienia a opisana jest równaniem Richards'a. Przebieg zjawiska jest odmienny dla
nasączania środowiska i dla drenażu a zachodzi zgodnie z krzywą histerezy. Jak wynika z
badań prowadzonych w obszarach górskich USA w strefie przypowierzchniowej głównymi
drogami przepływu wód są makropory o średnicy powyżej 0,2 mm [8,9]. Przepuszczalność
tej strefy mierzona ponad 100 testami infiltrometrycznymi i tensjometrycznymi wykazuje
rozkład logarytmiczno-normalny i prędkość średnią infiltracji 8,8 m/dobę, a ośrodek ma
charakter zbliżony do izotropowego [3]. Jak wykazuje Freezy i Cherry [1] wartość ta jest
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numerycznie równoważna wspołczynnikowi filtracji warstwy (gleby) nasyconej. Badania
prowadzone w obszarach Walii w podobnych warunkach wykazują pionową składową
przepływu w górnej strefie [7]. Po pełnym nasyceniu tej warstwy w warunkach dalszej
dostawy opadów następuje spływ powierzchniowy.

3. METODA I PRZYJĘTY SCHEMAT INFll..TRACJI

Celem określenia ilości wód opadowych docierających do strefy saturacji autorzy
przyjęli metodę badań Iizymetrycznych, analizy hydrogramu i opadania zwierciadła wody
w piezometrze w małych zlewniach eksperymentalnych. Badania prowadzono na poligonach
doswiadczalnych w Masywie Śnieżnika i w Górach Sowich.

Obserwacje obejmowały pomiary:
- wysokość opadów atmosferycznych na wysokości l m nad powierzchnią terenu i na

powierzchni gruntu w terenie odkrytym i zalesionym;
- wartość przesączania na głębokość 0.8-l.0 m przez profile glebowy i saprolitu;
- wartoŚĆwypływów w źródłach i przepływów na ciekach w cyklu codziennym i okresowym.

Do analizy przebiegu zjawiska i analizy hydrogramu przyjęto następujacy schemat
infiltracji w warunkach górskich.
W profilu występują idąc od góry:
I - strefa lekkich przepuszczalnych zwietrzelin (ściółka, gleba, strefa korzeniowa) o

miąższości 0,01-0,30 m i wysokiej wartości współczynnika filtracji rzędu lO-Q<J-4 m/s;
II - strefa gliniastych zwietrzelin typu saprolit o znacznym udziale frakcji kamienistej i

zmiennej miąższości 0,0-3,0 m, przeciętnie 1,0 m; współczynnik filtracji 10-6_10-1m/s;
III - strefa nienasycenia o zmiennej miąższości rzędu 0,1-5,0 m;
IV - strefa warstwy wodonośnej w rumoszu skalnym i spękanym masywie o zmiennych

wartościach wodoprzewodności i miąższości do 30 m;
V - strefa pojedynczych szczelin drożnych o niskiej wodoprzewodności matrix i wysokiej

przewodności pojedynczych szczelin o podstawie na zmiennych głębokościach
dochodzących od 50 m a lokalnie do 200 m.

4. WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA

W czasie instalacji lizymetrów pobrano do analizy próbki gruntów. Oznaczenia współ-
czynnika filtracji dokonano w aparacie ITB-ZW-K2 oraz w rurce Kamieńskiego. Wartości
otrzymane obydwiema metodami są zbliżone do siebie i podobne we wszystkich trzech
punktach. Wielkość współczynnika filtracji zmienia się w granicach 1. 10-6-5· 10-6 m/s.
Zaobserwowano nieznaczny wzrost współczynnika filtracji wraz z głębokością pobrania
próby. Otrzymane wyniki powinny świadczyć o słabych właściwościach filtracyjnych pokryw
zwietrzelinowych. Zauważono jednak, że maksymalny dopływ wody do lizymetrów następuje
po kilkunastu do 30 godzinach od wystąpienia opadu. Przy założeniu, że spadek hydrauliczny
w czasie infiltracji jest równy jedności (a zazwyczaj jest on większy od tej wartości) to
wyliczone, na podstawie znanego czasu i drogi, współczynniki filtracji są o rząd wielkości
większe od wartości otrzymanych z badań laboratoryjnych. W celu uściślenia wartości
omawianego wskaźnika planowane jest przez autorów wykonanie szeregu oznaczeń polowych
współczynnika filtracji w bezpośrednim sąsiedztwie lizymetrów.

Wstępne półroczne obserwacje, które są podstawą niniejszego opracowania wykazały,
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że wielkość przesączania przez gliny zboczowe jest znaczna co potwierdzałoby fakt, że na
wielkość infiltracji w większym stopniu wpływa początkowy rozkład wilgotności w gruncie,
a nie jego rodzaj [2]. Dla okresu letniego (lipiec-sierpień) otrzymano średnią wartość
infiltracji efektywnej rzędu 3,5-10% opadów. Są to wysokie wartości infiltracji biorąc pod
uwagę, że pomiary wypadły w czasie trwania długotrwałej suszy. Opad za powyższe miesiące
wyniósł 100-120 mm przy średnim zwielolecia 1881-1930 - 265 mm. Wyższe wartości
infiltracji otrzymano dla obszarów otwartych - do 10% wartości opadu, natomiast obszar
zalesiony charakteryzował się prawie trzykrotnie niższą wartością współczynnika infiltracji
efektywnej. Równie wysoką wartość infiltracji (9,5 mm) otrzymano z interpretacji wahań
zwierciadła wody w piezometrze P-22 (ryc. l) położonym w górnych partiach stoku na
wysokości 845 m n.p.rn., posługując się wzorem:

1=I!° 'i.W (1)
gdzie:
I- infiltracja efektywna w mm,
l! - współczynnik odsączałności,
W - podniesienie poziomu wód podziemnych po opadach z uwzględnieniem wielkości

obniżenia się poziomu wód w rezultacie odpływu z warstwy wodonośnej.
Do obliczeń przyjęto współczynnik odsączalności I!=O,I co jest średnią wartością

charakterystyczną dla zlewni Potoku Śnieżnego.
W ostatnich trzech miesiącach 1992 roku tj. jesienią i wczesną zimą zanotowano

znaczny wzrost infiltracji efektywnej do 30% opadów. Przy czym nadal wartości wyższe

h
CM li iec sier ień0.30,-------~----------------_.--------~~~~~------__.

i:
r-~~~~~~~------~----~--LL-------LL-~LUL-~~4_~

lipiec sierpień
Ryc. 1. Wahania zwierciadła wody w piezometrze P-22.
Fig. 1. Water level fluctuation graph in piezometer weJl P-22.
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charakterystyczne są dla obszarów odkrytych. Dla obszaru lasu wartość ta wynosi ok.
10-13%. Jednak przedstawione tu liczby są wartościami uśrednionymi dla omawianego
przedziału czasu, ponieważ w ostatnich dniach roku, gdy zasilanie pochodziło wyłącznie z
topnienia pokrywy śnieżnej nastąpiło wyrównanie procentowego wskaźnika infiltracji dla
obszaru odkrytego i niezalesionego. Przykładowe wartości opadu i infiltracji efektywnej na
obszarze Masywu Śnieżnika podano w tab. 1.

Wpływ pokrycia terenu na wielkość infiltracji szczególnie dobrze widoczny jest w
przedstawionym zestawieniu tabelarycznym. W lizymetrze położonym w obszarze za-
lesionym brak było oznak: przesączania wód opadowych od połowy lipca aż do połowy
października, to jest przez trzy miesiące, gdy w tym samym czasie lizymetry na obszarach
odkrytych wykazywały zmienne ilości infiltrującej wody.

Przedstawione w artykule wyniki są efektem wstępnych badań autorów nad infiltracją
opadów w obszarach górskich. Jednak już ukazują jak duże jest zasilanie wód podziemnych
w tych obszarach nawet w okresie letnim oraz weryfikują zdanie o słabych właściwościach
przewodzących glin zwietrzelinowych.

Tab. 1. Porównanie opadu i infiltracji w różnych okresach czasowych na obszarze Masywu
Śnieżnika.

Tab. 1. Precepitation and infiltration in different time periods in Śnieżnik Massif.

Punkt Liz-1 Liz-2 Liz-3
Wysokość 840 m npm 955 m npm 1090 m npm
Obszar Zalesiony Odkryty Odkryty
Parametr P I I/P P I I/P P I I/P

mm mm % mm mm % mm mm %Okres
4-17.07.92 57 3,5 6,1 56 10,9 19,2 - - -
14-28.08.92 22 O O 23 O O 27 0,5 1.8
1-19.09.92 56 O O 72 6,8 9,4 85 18,3 21,5
3-16.10.92 10 O O 12 0,3 2,5 13 0,4 3,1
12-26.11.92 38 3,5 9,2 58 22,4 38,6 69 20,7 30,0
13-27.12.92 73 18,9 26,0 69 20,3 29,4 70 19,9 28,4
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PRELIMINARY RESULTS OF GROUNDWA TER RECHARGE IN
MOUNTAINOUS REGION S OF POLISH SUDETES, SW POLAND.

In order to evaIuate groundwater recharge in hard rocks of mountainous region the
lisymetric and hydrograph analyses have been development in small experimental watersheds.
Results indicate that the amount of water flowing through the soil and saprolite is about 3
to 10% of precipitation in summer. The vaIue of precipitation during research was meas-
ured as 100-120 mm.


