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l. WSTĘP

W prezentcwanym artykule starano się scharakteryzować krążenie wód podziemnych
w zlewni górskiej zbudowanej z utwor6w krystalicznych w oparciu o zmienność drenażu
poprzez :tr6dła. Próbowano również ustalić, które z właściwości fizycznych i chemicznych
drenowanych wód mogą świadczyć o odmiennym charakterze przepływu wód podziemnych.

W pracy wykorzystano wyniki pięciomiesięcznych (XI. 1989- III. 1990) cotygodnio-
wych obserwacji wydajności i temperatury dziewięciu wybranych źródeł położonych w
zlewni potoku Śnieżnego, będącej zlewnią cząstkową zlewni Kamienica znajdującej się w
północnej części masywu Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich. Całość opracowanego
materiału uzupełniły analizy chemiczne pochodzące z kilku serii opr6bowań. Omawiając
zmienność temperatury źródeł oparto się również na kilkunastu seriach wcześniejszych
pomiarów wydajności i termiki wspomnianych wypływów.

Hydrogeologią masywów krystalicznych zajmowało się wielu badaczy, prezentując
często odmienne zdanie. H. i J. Kryzowie [2, 3] uważają, że zwietrzeliny utworów
krystalicznych odgrywają zasadniczą rolę w zasilaniu źródeł, Podobnego zdania jest r6wnież
H. Marszałek [4] widząc w pokrywach zwietrzelinowych istotną rolę w akumulacji wód
podziemnych. Autorzy ci uważają, że wody podziemne w zwietrzelinach tworzą jeden
wspólny poziom wodonośny ze spękanym podłożem. Natomiast 1. Tomaszewski [6, 7]
prezentuje pogląd, na przykładzie Karkonoszy, iż wody szczelinowe płytkiego krążenia są
podstawowym wodonoścem w tym regionie i to one zasilają większość wypływów stałych.

Źródła, które stanowiły przedmiot obserwacji autora położone są w mikrozlewni o
powierzchni 1,38 km'. Zlewnię tę budują utwory krystaliczne, w skład których wchodzą dwie
serie: suprakrustalna seria strońska i infrakrustalna seria gnejsowa. Suprakrustalna seria
strońska reprezentowana jest przez łupki łyszczykowe i skały wapienno-krzemianowe,
natomiast infrakrustalną serię gnejsową budują gnejsy śnieznickie i r6żne odmiany gnejsów
przejściowych i mieszanych. Serie krystaliczne przykryte są osadami czwartorzędowymi.
Utwory pokrywowe w dolnej partii wykształcone są w postaci rumoszy o miąższości do około
3 metrów. Bezpośrednio na nich leżą gliny zboczowe o średniej miąższości 1-1.5 m, a
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maksymalnie dochodzące do 3 m. Aluwia tworzą holoceńską terasę zalewową i plejstoceńską
terasę nadzalewową. która zachowana jest tylko w fonnie szczątkowej w dolnym odcinku
doliny potoku odwadniającego badany obszar. Charakterystykę hydrogeologiczną
poszczególnych serii znaleźć można w pracy [1]. Obszar badań znajduje się w przedziale
wysokości od 639 do 958 m n.p.m. iodwadniany jest w całości przez potok, który płynie w
głęboko wciętej dolinie. Szczegółowy opis zlewni jak i ogólną charakterystykę wypływów
przedstawiono we wcześniejszej pracy autora [5].
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Ryc. 1. a, b Wykresy wydajności źródeł na tle wielkości opadów.
Fig. 1. a, b Diagrams of the springs' discharge against precipitation.
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2. CHARAKTERYSTYKA DRENAżU ŹRÓDŁOWEGO

Już wstępne porównanie wykresów wydajności źródeł i rozkładu wielkości opadów
pozwala zauważyć, że nie wszystkie wypływy reagują w jednakowym czasie na zasilanie.
Obrazują to przykładowe wykresy zmian wydajności źródeł (ryc. 1 a, b). W celu zróżnico-
wania źródeł pod względem prędkości reakcji przeprowadzono szereg obliczeń, w których
poddano korelacji wydajność każdego ze źródeł w stosunku do wydatku wszystkich
pozostałych wypływów z osobna. Wyniki te przedstawia tab. 1. Z tabeli tej widać że najwyżej
korelują względem siebie źródła 15, 23, 25 i 37 oraz w trochę niższym stopniu źródło 29.
Nieznaczne korelacje występują również w grupie źródeł 3, 33,31 i 9, natomiast wzajemne
korelacje między obiema grupami są niewielkie.

Tab. 1. Wartość współczynnika korelacji liniowej pomiędzy wydajnościami poszczególnych
źródeł.

Tab. l. Values of linear corelation between discharges of respective springs.

33 31 9 29 15 37 25 23
3 .770 .919 .517 .517 .303 .671 .462 .286

33 .587 .825 .753 .679 .840 .824 .602
31 .364 .273 .217 .678 .345 .235

9 .615 .693 .742 .752 .583
29 .737 .887 .860 .860
15 Krvtvcznv wsnółczvnnik .913 .919 .907
37 korelac;i nrzv wsnółczvnniku newności .975 .925
25 a=O.05 - r=0.455 .913

W dalszej analizie omawianego zjawiska posłużono się korelacją krzyżową, w której
do obliczeń brano wydajność poszczególnych źródeł tydzień później od wydajności
wszystkich pozostałych wypływów (tab. 2). W kolumnach umieszczone są źródła, w których
następowało omawiane przesunięcie, a w wierszach źródła w stosunku do których przepro-
wadzana była ta korelacja. Zauważa się tu wyraźny wzrost korelacji między obiema wydzie-
lonymi wcześniej grupami przy jednoczesnym spadku wzajemnych powiązań w grupach. Na
podstawie tych dwóch tabel i z porównania wykresów wydajności można sądzić, że źródła
15,23,25 i 37 reagują później na zasilanie niż wypływy 3, 33 i 31, co może świadczyć o
głębszym krążeniu wody zasilającej źródła tej grupy. W związku z tym źródła te należałoby
utożsamiać ze szczelinowym systemem krążenia, co również potwierdzają obserwacje
terenowe. Wypływy drugiej grupy należy wiązać z pokrywowym charakterem zbiornika
drenowanego przez te źródła. W dalszej części pracy wypływy tej grupy będą określane jako
źródła rumoszowe. Źródła 29 i 9 mają prawdopodobnie pośredni charakter wypływu -
rumoszowo-szczelinowy.

Dla lepszego zobrazowania tempa reakcji poszczególnych źródeł na zasilanie po-
równano wydajności poszczególnych wyPływów do przepływu całkowitego potoku Śnie-
żnego. Nie posiadając dobowych wielkości opadu wykorzystano wielkość przepływu
całkowitego jako wskażnik opadu. W tym celu przeprowadzono szereg. obliczeń, które
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polegały na obliczeniu współczynników korelacji pomiędzy wydajnością poszczególnych
tr6deł a wielkością przepływu całkowitego.

Tab. 2. Korelacja krzyżowa wydajności źródeł.
Tab. 2. Cross-correlation of respective springs' discharges.

3 33 31 9 29 15 37 25 23
3 .334 .225 .141 .020 .074 .049 .130 .111

33 .672 .614 .445 .307 .227 .458 .469 .159
31 .210 .228 .099 .068 .015 .075 .156 .012

9 .551 .722 .430 .300 .383 .475 .536 .239
29 .815 .899 .698 .629 .664 .849 .791 .620
15 .525 .838 .598 .689 .875 .948 .914 .800
37 .824 .917 .697 .665 .690 .582 .764 .528
25 .828 .905 .749 .691 .693 .620 .823 .553
23 .822 .947 .651 .726 .772 .688 .855 .799

Krytyczny współczynnik korelacji przy współczynniku pewności ex = 0.05 - r = 0.497

Do obliczeń wzięto równoczasowe pomiary przepływu potoku i wydajności źródeł,
a w dalszym etapie przepływy wcześniejsze o od jeden do siedmiu dni stosunku do dnia
zanotowania wielkości drenażu tródeł. Wyniki zilustrowano na ryc. 2 a, b. Tak więc na osi
x zaznaczona jest różnica w dniach (D) pomiędzy dniem wziętego do obliczeń średniego
dobowego odpływu całkowitego potoku Śnieżnego a dniem pomiaru wydajności źródeł.
WartoŚĆ ••O" na osi x oznacza, iż wziętą do obliczeń współczynnika korelacji średnią wartość
przepływu całkowitego w danym dniu i pomierzoną w tym samym dniu wydajność źródła,
natomiast w przypadku np. punktu ,,3" na osi x wzięto do obliczeń wartość przepływu jaka
wystąpiła trzy dni przed pomiarem wydajności źródeł. Natomiast na osi y odłożone są
wartości korelacji pomiędzy wydajnością danego wypływu i odpowiednią wartością
przepływu całkowitego potoku Śnieżnego. Na rysunkach tych wyminie zaznaczają się dwie
grupy źródeł o odmiennym czasie reakcji na zasilanie. Wydzielone w ten sposób grupy źródeł
pokrywają się z tymi, które zostały wydzielone wcześniej za pomocą metody korelacji.
Obserwuje się jedynie wyraźne przesunięcie źródła 29 w kierunku tródeł szczelinowych a
tr6dła 9 w stronę wypływów rumoszowych. Na podstawie analizy tych wykresów można
określić czas reakcji źródeł rumoszowych na zasilanie na 0-2 dni, natomiast źródeł
szczelinowych na 5 dni. Dla porównania H. Marszałek [4] wydziela na obszarze zlewni
Kamiennej w Karkonoszach trzy grupy źródeł o odmiennym tempie reakcji na opad.
Najszybsza reakcja na opad (do 3 dni) charakterystyczna jest dla przyszczytowych tródeł
rumowiskowych, nieco wolniejsza - około tygodnia dla źródeł szczelinowych strefy
grzbietowej i najwolniejsza (do 9 dni) dla tródeł zwietrzelinowo-szczelinowych położonych
w strefie uskoków. Zastanawiający jest tu fakt, iż wypływy rumoszowe mają rozciągnięty
czas reakcji (0-2 dni), gdy dla wszystkich tródeł szczelinowych najwyższa korelacja jest
dokładnie z pięciodniowym przesunięciem. Świadczyć to może o tym, że wypływy o
charakterze szczelinowym zasilane są z jednego poziomu wodonośnego obejmującego swym
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rozprzestrzenieniem spękany masyw skalny oraz bezpośrednio na nim leżącą połączoną z
nim hydraulicznie warstwę rumoszową. Natomiast w przypadku grupy źródeł nazwanych tu
rumoszowymi mamy do czynienia z występowaniem lokalnych stref zawodnienia
występującą ponad wspomnianą wyżej strefą spękanego masywu skalnego.

3. TERMIKA WYPL YWÓW

Analiza zmienności temperatury (tab. 3) w okresie od sierpnia 1989 do maja 1990
wykazała, że w przypadku źródeł wydzielonych jako szczelinowe wahania jej są niższe niż
w przypadku źródeł rumoszowych. Podobna zależność występuje również w pierwszym
okresie (XI/88-V/90).

Tab. 3. Amplituday temperatur źr6deł w "C,
Tab. 3. Variability ot springs' temperature (OC).

okres obserwac;i
12.11.88-25.05.90 10.11.89-25.05.90

numer ~r6dła
33 1.8 1.6

3 2.9 2.9
9 1.0 1.0

15 0.6 0.6
31 2.2 2.0
29 1.6 1.5
25 1.4 1.4
23 0.7 0.5
37 --- 0.8

Jednak do wyników tej interpretacji należy podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż
zastanawiający jest fakt, iż zmienność temperatury wypływów wykazuje ścisły związek ze
średnią wydajnością źródeł (tab. 4).

Tab. 4. Wartoki korelacji pomiędzy wahaniem temperatury źr6deł a ich średnią wydajnością.
Tab. 4. Correlation between temperature fluctuations of springs and their mean discharges.

okres korelacja korelacja krytyczny
obserwacji liniowa hiperboliczna wsp. korelacji

a=0,05
XI/88-V/90 -0.729 -0.936 0.685
VIII/89-V/90 -0.763 -0.928 0.650

Przedstawione wyniki świadczą o znacznym wpływie temperatury otoczenia na
temperaturę wypływów w przypadku źródeł o małej wydajności. Potwierdza to wniosek, że
do interpretacji wyników pomiaru temperatury źródeł, szczególnie tych o niskiej wydajności,
a te stanowią większość na obszarze masywu Śnieżnika, potrzebne są długookresowe
obserwacje obejmujące okres kilkuletni.
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Tab. 5. Średni skład chemiczny oraz jego zmiany w rejonie masywu Śnieżnika. Średnie
wartości i zmiany zawartości (~) poszczególnych jonów podane są w mg/dm).

Tab. 5. TypicaI chemical composition oC groundwater and its variation over the Śnieżnik MassiC
area. The mean concentration and their changes (~) for ions are given in mg/din).

nr zródła A B C
15 9 32 23 31 50

liczba analiz 7 7 7 7 7 4
średnia SP 96.1 89.7 79.3 54.0 51. 5 77.8
li. SP 36 16 14 46 24 38
średnia HCO. 71.2 70.5 5.1.2 12.1 12.9 31.1
li. HCO. 7.3 5.5 9.8 11. O 9.8 4.9
li. % mval HCO, 5.9 8.0 9.2 14.4 15.4 2.3
średnia CI 2.5 2.9 1.7 3.5 2.6 1.7
li. CI 3.6 1.7 1.6 4.8 2.7 1.4
li. % mval CI 5.6 2.9 3.6 11. 7 9.1 1.9
średnia SO 13 .2 14.7 14.6 19.7 18.2 14.6
li. SO 11.0 5.3 8.0 5.3 5.8 3.6
li. % mval SO 12.8 2.9 12.0 16.1 16.8 3.4
średnia NNO 2.0 2.3 1.2 3.9 2.4 1.6
li. NNO. 2.6 1.4 0.9 1.1 1.0 0.7
li. % mvai NNO. 11.5 5.6 5.3 13.1 11.8 3.0
średnia Ca 24.2 23.9 18.2 10.6 7.5 9.3
li. Ca 5.2 4.8 1.6 3.0 2.0 2.2
li. % mval Ca 12.7 10.7 5.1 12.8 16.0 5.7
średnia Mo 3.0 3.4 1.5 1.9 0.9 3.2
li. Ma 2.1 2.3 1.3 1.3 2.1 1.3
li. % mval Mo 11.1 11. 4 7.8 11.9 23.5 6.8
srednia Na 1.9 2.3 3.6 4.3 4.5 3.1
li. Na 0.3 0.4 0.8 0.6 0.7 0.5
li. % mval Na 1.3 1.4 4.0 3.6 6.6 1.8
średnia K 0.7 1.0 1.0 1.9 1.4 0.6
li. K 0.4 1.0 1.1 0.4 0.5 0.3
li. % mval K O 7 1.6 2.1 1.5 2 4 o 4

4. ANALIZA CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH

W dalszej części opracowania starano się powiązać typ drenażu ir6dłowego z cha-
rakterystyką hydrochemiczną. Chemizm wód podziemnych rejonu masywu Śnieżnika zależy
w znacznym stopniu od litologii skał podłoża. Dlatego interpretacji poddano zmiany za-
wartości podstawowych jonów w miligramach oraz zmiany procentowego udziału
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poszczególnych jonów w miliwalach. Wyniki prezentuje tab. 5. Interpretację wyników należy
prowadzić z uwzględnieniem różnic pomiędzy wypływami 9, 15 drenującymi utwory
wapienno-krzemianowe (A) i ir6dłami 23, 31, 50 wypływającymi z gnejsów (C). Źródło 32
ma pośredni charakter, gdyż woda wypływająca w nim przepływa zarówno przez utwory
gnejsowe jak i erIany (B). Różnice pomiędzy składem chemicznym wód wypływających z
utworów gnejsowych i wapienno krzemianowych widoczne są w średniej zawartości
poszczególnych jonów.

W tabeli tej zauważyć można większe wahania suchej pozostałości w źródłach
szczelinowych (46 mgli w gnejsowych i 36 mg/l w erlanowych) niż rumoszowych
(analogicznie 24-38 mgli i 14-16 mg/l).

Jednak przedstawione tu zależności, między zmianami składu chemicznego i
charakterem drenowanego zbiornika są bardzo ogólne. Wymagają więc dalszych badań i
uszczegółowienia prezentowanych wyników. W źródłach szczelinowych obserwuje się
również wyższe wahania zawartości takich jonów jak: HC03-, CI-, N03-, Ca". Zależność ta
jest słabiej widoczna w zmianach procentowego udziału poszczególnych składników w
milivalach.

5. WNIOSKI

l. W wyniku przeprowadzonych korelacji pomiędzy wydajnościami wzajemnymi
ir6deł zauważono wyraźny podział wypływów na dwie grupy o odmiennym czasie reakcji
na zasilanie. Grupy te utożsamiono na podstawie obserwacji terenowych ze ir6dłami dre-
nującymi systemy szczelinowy i rumoszowy.

2. Przyjmując odpływ całkowity potoku w profilu zamykającym badaną zlewnię za
wskaźnik opadu stwierdzono, że źródła określone jako zasilane z rumoszy wykazują czas
reakcji na zasilanie od O do 2 dni, a wypływy szczelinowe - 5 dni.

3. Źródła szczelinowe wykazują niższe wahania temperatury wody (0,5-1,5°C) niż
źródła rumoszowe (1,6-2,9°C). Jednak wykazano rownieź ścisły związek hiperboliczny
(r=0,936) między różnicą ekstremalnych zanotowanych temperatur wody a średnią wydaj-
nością wypływów, co sugeruje znaczny wpływ aktualnej z pomiarem temperatury powietrza
na temperaturę wody w strefie przyźródłowej.

4. W obszarach krystalicznych podstawowy skład chmiczny wód nie może być
podstawą do wydzieleń grup źródeł różniących się charakterem drenowanego zbiornika, co
związane jest ze znaczącym wpływem litologii na skład chemiczny wody. Zaobserwowano
jedynie wyższe zmiany suchej pozostałości, HC03-, Cl", N03- i Cal+ w grupie wypływów
szczelinowych, ale tylko w obrębie źródeł wypływających z tych samych utworów.

6. LITERATURA

l. Kryza H. (1988) - Fonnowanie się odpływu podziemnego w zlewniach górskich masywu
Śnieżnika Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne
XI.2. Wrocław.

2. Kryza H., Kryza J. (1982) - Hydrogeologiczna rola zwietrzelin granitu na przykładzie
zlewni górnej Kamiennej (Karkonosze). IIOgólnopolskie SympozjumHydrogeologiczne,
Lądek Zdrój. Wyd. Uniw. Wrocławskiego. Wrocław.

3. Kryza H., Kryza J. (1988) - Hydrogeologiczne warunki występowania naturalnych

136



wypływów wód podziemnych w masywie granitowym rejonu Jakuszyć na przykładzie
zlewni Kamiennej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mine-
ralogiczne XI.2. Wrocław.

4. Marszałek H. (1989) - Hydrogeologia źródeł w zlewni Kamiennej. Prace Naukowe Inst.
Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 58, seria: Konferencje 29, Problemy hydrogeo-
logiczne południowo-zachodniej Polski, Wrocław.

5. Tarka R. - Formy zasilania a odpływ podziemny na przykładzie zlewni górskiej w masy-
wie Śnieżnika. Acta Universitatis Wratislaviensis, (praca w druku). Wrocław.

6. Tomaszewslci 1. (1982) - Cechy wód podziemnych i warunków krenologicznych górskich
obszarów krystalicznych Sudetów. nOgólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne, Lądek
Zdrój. Wyd. Uniw. Wrocławskiego. Wrocław.

7. Tomaszewski J. (1989) - Kształtowanie się wód podziemnych w pokrywach zwietrzeli-
nowych górskich obszarów Sudetów. Prace Naukowe Inst. Geotechniki Politechniki
Wrocławskiej Nr 58, seria: Konferencje 29, Problemy hydrogeologiczne południowo-
zachodniej Polski. Wrocław.

SPRINGS DRAINAGE IN CRYSTALINE ROCKS, ŚNIEżNIK MASSIF

In this paper, the type of drained aquifer is related to the variability of springs drain-
age. It has been found out that for the area analysed, the response time of the weathering-
waste springs to precepitation is O to 2 days, whereas that for the fissure springs is 5 days.
It has also been shown that the fissure discharges are characterized by smaller temperature
fluctuations and greater seasonal change in chemical composition compared with the weath-
ering-waste springs. Particularly changeable are TDS, HC03-, CI-, N03-, Ca2+.


