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Doliny rzeczne należą do najbardziej niejednorodnych i skompliko
wanych jednostek hydrogeologicznych. Wyraża się to w zróżnicowaniu 
budowy geologicznej, warunków zasilania, krążenia i drenażu wód pod
ziemnych oraz w zmienności warunków hydrogeochemicznych. 

Zmiennośći hydrogeochemiczne uwarunkowane są głównie zróżnicowa
ną litologią i składem mineralogicznym utworów oraz zmiennymi warun
kami zasilania i krążenia wód podziemnych w obrębie dolin rzecznych. 
Lokalnie na chemizm wód mogą mieć też wpływ inne czynniki, takie jak 
choćby warunki morfologiczne lub też hydrograficzne. Istotny wpływ 
ma też zagospodarowanie bądź zanieczyszczenie terenu, czyli czynnik 
antropogeniczny. 

Wzajemne nakładanie się poszczególnych czynników kształtujących 
chemizm wód, dając w efekcie sumowanie się ich wpływu, powoduje zmien
ności chemizmu wód podziemnych ukierunkowujące warunki siedliskowe w 
dolinach rzecznych. Chemizm wód podziemnych decyduje więc między in
nymi o najwłaściwszych rodzajach upraw i zabiegach agrotechnicznych. 
W przypadku budownictwa wpływa też na rodzaj stosowanych fundamentów 
(agresywność wód), a w przypadku prac melioracyjnych często decyduje 
o trwałości urządzeń melioracyjnych (wytrącanie i kolmatacja oraz 
wpływy agresywności wód). 

Do pełnego zrozumienia przyczyn powodujących wspomniane wyżej 
zmienności i zróżnicowania reżimu hydrogeochemicznego dolin rzecz
nych konieczne jest rozpatrzenie przynajmniej głównych czynników 
kształtujących chemizm wód podziemnych w rozpatrywanych jednostkach. 
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CZYNNIKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE KSZTAŁTUJłCE CHEMIZM 
WÓD PODZIEMNYCH DOLIN RZECZNYCH 

Budowa geologiczna jednostek dolinnych 

O zróżnicowaniu budowy geologicznej jednostek dolinnych świadczy 
występowanie różnego rodzaju i typu dolin wypełnionych odmiennymi 
sedymentami oraz różnorodność i zmienność warstw tak w ich wykształ
ceniu petrograficznym, jak też rozprzestrzenieniu poziomym i piono
wym. Zróżnicowania obserwuje się również w sensie regionalnym - po
między utworami aluwialnymi poszczególnych rzek, a nawet porównując 
wybrane fragmenty doliny jednej rzeki. 

Miąższość utworów aluwialnych wzrasta wraz z biegiem rzeki, prze
kraczając w przypadku większości dużych rzek nizinnych Polski nawet 
50 m. Wraz z biegiem rzeki zmienia się również w pewnym stopniu ro
dzaj utworów i ich granulacja. Odcinki górskie rzek mają aluwia niez
nacznej miąższości, lecz często żwirowe. W aluwiach rzek nizinnych 
przeważają utwory piaszczyste i madowe. 

Na Niżu w większości przypadków rzeki wykorzystują stare założe
nia dolin bądź pradolin plejstoceńskich. Występuje wówczas wielopię
trowość w budowie aluwiów. W najprostszym przypadku obserwuje się dwa 
podstawowe cykle sedymentacji: występujący w spągu pradoliny cykl 
fluwioglacjalny i nadbudowujące go osady fluwialne D, 4]. Utwory 
fluwioglacjalne to gruboziarniste piaski i żwiry o niespokojnej sedy
mentacji, zawierające stosunkowo dużą domieszkę utworów krystalicz
nych i okruchów węglanowych, przy braku substancji organicznej. Utwo
ry aluwialne są zwykle mniej miąższe, bardziej drobnoziarniste i zu
bożone mineralogicznie. Często w partiach stropowych są reprezentowa
ne przez utwory mułkowate lub madowe, a nawet torfowe i ilaste. 

Stwierdzone zmienności osadów dotyczą przede wszystkim wzajemnych 
proporcji między poszczególnymi składnikami osadów aluwialnych. Sam 
skład mineralogiczny i geochemiczny utworów dolinnych jest natomiast 
na ogól mniej urozmaicony. Głównymi składnikami aluwiów rzecznych są 
piaski, najczęściej kwarcowe, oraz iły, żwiry, mułki, mady i torfy. 

Bezpośredni wpływ na kształtowanie chemizmu wód mają głównie mine
rały ilaste i substancja organiczna. Minerały ilaste biorą czynny 
udział w procesach sorbcyjnych oraz ograniczają infiltrację i krąże

nie wód. Podobnie substancja organiczna wykażuje silne zdolności sorb
cyjne, a ponadto zdolność tworzenia związków kompleksowych (chelatów). 
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Obecność jej w osadach prowadzi też do obniżenia potencjału oksyda
cyjno-redukcyjnego i wzrostu zakwaszenia wód. Rozkład substancji or
ganicznej wzbogaca wody podziemne w wiele elementów hydrochemicznych, 
np. związki siarki, azotu, żelaza i liczne mikroelementy. 

Obecność substancji organicznej i minerałów ilastych decyduje więc 
o reżimie hydrogeochemicznym wód występujących w utworach aluwialnych. 

Warunki hydrogeologiczne w aluwiach dolin rzecznych 

Jednostki dolinne w porównaniu z innymi jednostkami hydrogeolo
gicznymi mają wiele cech wyróżniających, decydujących o ich wyraź
nej odrębności. Będą to głównie: 

- przestrzenny układ jednostek dolinnych (znaczna długość przy 
stosunkowo nieznacznej szerokości i głębokości); 

- bardzo zróżnicowane wielkości poszczególnych jednostek; 
- złożona budowa geologiczna odznaczająca się znaczną lokalną 

zmiennością przestrzenną we wszystkich kierunkach; 
- złożony, zróżnicowany czasowo i przestrzennie system zasilania; 
- kontaktowanie się z na ogól licznymi, różnego rodzaju jednost-

kami hydrogeologicznymi i zwykle ich drenowanie; 
- istnienie bezpośrednich bądź pośrednich, zróżnicowanych czasowo 

i przestrzennie, więzi hydraulicznych z wodą rzeczną~ 
- występowanie stosunkowo szybkich, skoncentrowanych przepływów, 

ogólnie ukierunkowanych zgodnie z osią jednostki, przy równocześnie 
lokalnym zróżnicowaniu warunków krążenia w obrębie całej jednostki; 

- stosunkowo szybka wymiana wód w obrębie jednostki (w utworach 
wodonośnych sięgająca najwyżej paru lat - wyjątkowo dziesiątek lat); 

- zmienny układ warunków hydrogeochemicznych (zwłaszcza pH i Rh) 
decydujący o znacznym przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu prze
biegających procesów hydrogeochemicznych; 

- bardzo duże zagrożenie jakości wód (łatwość bezpośredniego prze
nikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz duża podatność na 
wywołanie w czasie eksploatacji i prac melioracyjnych zakłóceń krą
żenia i zmian warunków red-oks). 

Nie wynikając w szczegółową charakterystykę wymienionych cech 
jednostek dolinnych, poświęcimy jedynie kilka uwag zagadnieniom 
bezpośrednio wpływającym na kształtowanie chemizmu wód. 

Jednostki dolinne mogą być zasilane bezpośrednio lub pośrednio 
przez: 
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- infiltrację opadów atmosferycznych; 
- infiltrację wód powierzchniowych z koryta rzecznego, starorze-

czy, itp.; 
- lateralne dopływy (np. z wysoczyzn, dolinami mniejszych rzek 

itd.); 
- ascenzyjne dopływy. 
Udział poszczególnych rodzai zasilania jest zróżnicowany przes

trzennie i czasowo. Zróżnicowania czasowe związane są przede wszyst
kim ze zmiennością czasową warunków hydrologiczno-klimatycznych, 
głównie opadów, parowania, położenia zwierciadła wód podziemnych 
oraz wody w rzece, przemarznięcia powierzchni terenu ograniczającego 
alimentację itd. Zróżnicowania przestrzenne uwarunkowane są zmien
nością budowy geologicznej i warunków krążenia w jednostce dolinnej. 

s:chematyzując, można przyjąć, że w dolinach rzek drenujących naj
wyższy udział zasilania infiltracyjnego spotykamy w przypowierzch
niowych partiach utworów tarasowych. W obrębie wyższych tarasów aku
mulacyjnych, w ich głębszych strefach, wzrasta udział zasilania la
teralnego z wysoczyzn. Są to również wody infiltracyjne, infiltru
jące na wysoczyznach, związane z krążeniem bliskiego zasięgu. Naj
głębiej leżące części aluwiów, zwłaszcza w środkowej części doliny, 
zasilane są w największym stopniu dopływami lateratnymi i ewentual-

ł ł ł infiltracja opadów atmosferycznych 

-- --- kierunki przepływu wód podziemnych 

,µ 

---. kierunki przęsqczania si~ wód podziemnych 

zwierciadło wód podziemnych 

I. i.J gliny 

f;';i5,{ piaski ilaste 

piaski 

Rys. 1. Schemat zasilania doliny rzecznej na Niżu Polskim (przekrój) 
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nie ascenzyjnymi. W tych częściach dolin, zwłaszcza pradolin, może 
następować drenaż wód dalekiego krążenia (rys. 1). Na Niżu Polskim 
pradoliny dużych rzek (Wisła, Bug, Odra, Noteć itd.) wyraźnie i in
tensywnie drenują jednostki sąsiednie. Przykładowo dolina Wisły dre
nuje w obrębie Niecki Mazowieckiej wody z utworów czwartorzędowych, 
trzeciorzędowych, a nawet z utworów kredowych. 

Równolegle z przepływem wody w rzece odbywa się przepływ wód pod
ziemnych w aluwiach. Prędkość przepływu wód podziemnych jest znacznie 
mniejsza i osiągane wartości nie przekraczają zazwyczaj rzędu 10-3 

m/s. Ilościowo relacje wód przepływających w aluwiach oraz w rzece 
są bardzo zróżnicowane i mogą się zmieniać znacznie, nawet w przypad
ku jednej rzeki. Szczególnie przy gwałtownym wzroście miąższości i 
rozprzestrzenienia utworów aluwialnych (np. w strefach rozszerzania 
dolin) obserwujemy gwałtowną ucieczkę wód rzecznych w aluwia. 

Chemizm wód podziemnych w utworach dolinnych 

Charakterystykę reżimu hydrochemicznego jednostek dolinnych opra
cowano opierając się na studiach literatury oraz interpretacji hydro
geochemicznych materiałów archiwalnych i publikowanych. Interpretacji 
poddano ponad 500 analiz chemicznych wód podziemnych. Przedstawiona 
charakterystyka, zawierając wiele uproszczeń, jest ogólna i stanowi 
zaledwie pierwsze przybliżenie badanego problemu. 

Such a po został ość oznaczona w wodach podziem
nych dolin rzecznych wykazuje rozkład zbliżony do normalnego, ze 
stosunk~wo wysoką liczebnością wartości pozostających powyżej zwar
tego obszaru wykresu, typowego dla wód niskozmineralizowanych (rys. 2) 
Cecha ta wskazuje na zakłócenia naturalnych czynników kształtujących 
chemizm wód i świadczy o zanieczyszczeniach antropogenicznych. 

Wody z utworów aluwialnych wykazują zwykle niższą wartość suchej 
pozostałości niż wody podziemne innych czwartorzędowych jednostek hy
drogeologicznych, co jest związane z bezpośrednim zasilaniem utworów 
dolinnych i stosunkowo krótkim okresem kontaktowania się wód ze śro
dowi ski em skalnym [ 5]. 

Pewne podwyższenie suchej pozostałości wód obserwujemy w obsza
rach występowania osadów organicznych (rys. 2). W strefach takich, 
obok obecności kwasów humusowych wpływających na agresywność wód, 
zwiększenie ich mineralizacji można również wiązać ze słabszą prze-
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Rys. 2. Histogramy rozkładu wybranych elementów hydrochemicznych w wodach dolin rzeczńych 



CHEMIZM WÓD PODZIEMNYCH DOLIN RZECZNYCH 211 

puszczalnością utworów, wywołaną domieszkami minerałów ilastych wys
tępującymi zwykle w większych ilościach obok substancji organicznej, 
co przedłuża czas kontaktowania się wód podziemnych z utworami wo
donośnymi. 

Cytowane w tabeli 1 wyniki wskazują również na inwersyjny układ 
średnich wartości suchej pozostałości oznaczanej w wodach ze stud
ni kopanych (płytszych) i wierconych (głębszych). Zjawisko to zwią
zane jest niewątpliwie z zanieszyszczeniami podwyższającymi minera~ 
lizację wód płycej występujących. 

T a b e 1 a 1 

Zakres zmienności wybranych elementów hydrochemicznych 

Element 
hydroche
miczny 

1 

Sucha 
pozosta
łość 

(mg/dm3 ) 

w wodach dolin rzecznych 

Rozpatrywana populacja 
(subpopulacja) 

2 

Populacja generalna 
(całość materiałów) 

.Analizy wód ze stref z subst. 
organiczną 

.Analizy wód ze studni kopa-
nych w dol. środk. Wisły 

.Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły 

Populacja generalna 
(całość materiałów) 

.Analizy wód ze stref z subst. 
organiczną 

.Analizy wód ze studni kopa-
nych w dol. środk. Wisły 

.Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. 

Populacja generalna 
(całość materiałów) 

Wisły 

Analizy wód ze stref wystę
powania substancji organicz. 

Wartości % ozna-
statystyczne czeń po-

min. śred. maks. nadnorma-
tywnych 

3 4 ~ 6 

121 493 1544 24 

121 564 1240 36,0 

144 633 1544 41,0 

127 358 942 4,0 

o,o 49, 1 513,8 0,7 

0,5 58,0 265,9 o,o 

o,6 102,4 513,8 3,2 

1, 2 23,0 58,0 o,o 

o,o 85,8 640,0 12,0 

o,o 443,9 458,4 18,0 
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1 2 3 4 5 6 

s02- .Analizy wód ze studni kopa-
4 nych w dol. środk. Wisły o,o 128,2 640,0 20,0 

(mgso4/ctm3 ) 
.Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły o,o 50,5 290,4 3,0 

Utleniał- Populacja generalna 
ność (całość materiałów) 1,0 5,0 17,5 39,0 

(mg/ctm3o2 ) .Analizy wód ze stref z subst. 
organiczną 1,5 5,9 17,5 42,0 

Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły 1,0 3,3 13,0 16,0 

Żelazo Populacja generalna 

(mgFe/dm3 ) (całoś ć materiałów) o,o 4,4 32,0 79,0 

.Analiza wód ze stref z subst. 
organiczną 0,01 5,0 19,5 73,0 

Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły o,o 1, 4 7,5 53,0 

Mangan Populacja generalna 

(mgMn/dm3 ) (całoś ć materiałów) ·O,O 0,72 9,0 79,0 

.Analizy wód ze stref z subst. 
organiczną o,o 0,74 3,0 80,0 

Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły o,o 0,27 0,96 67,0 

N02 Populacja generalna 

(mgN2/dm3 ) 
(całość materiałów) o,o 0,60 5,20 

Analizy wód ze stref z subst. 
azotyny organiczną o,o 0,026 0,164 

Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły o,o 0,015 0,080 -

N03 Populacja generalna 

(mgN 3/dm3 ) 
(całość materiałów) o,o 2,40 50,0 7,0 

Analizy wód ze stref z subst. 
azotany organiczną o,o 5,42 50,0 4,0 

Analizy wód ze studni wier-
conych w dol. środk. Wisły o,o 1,32 20,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 
NH+ Populacja generalna • 4 

(całość materiałów) o,o o,46 6, 1 64,0 
(mgN4/cim3 ) 

Analizy wód ze stref z subst. 
Jony organiczną o,o o,41 2,4 20,0 
amonowe Analizy wód ze studni wier-

conych w do 1. środk. Wisły o,o 0,36 2,4 15,2 

Jo ny c h 1 ork owe, W wodach występujących w utworach 
dolinnych tło chlorkowe wynosi 0-20 mg/dm3• Obserwujemy tu jednak 
stosunkowo liczne wartości anomalnie wysokie, co jest związane nie
wątpliwie z zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Wniosek ten po
twierdza inwersyjny układ zawartości jonów Cl- w profilu pionowym 
(tab. 1). Porównanie natomiast średnich zawartości jonu Cl- w wodach 
z obszarów występowania substancji organicznej i jej braku wskazuje, 
że jon ten nie bierze aktywnego udziału w przemianach hydrogeoche
micznych charakterystycznych dla obszarów występowania torfów i mad. 

Jo ny siarczanowe. W wodach gruntowych i płytko 

występujących wodach wgłębnych zawartość siarczanów nie przekracza 
zwykle 40 mg/ctm3• Stwierdzamy to też dla wód dolin rzecznych. 

Rozkład jonów siarczanowych w wodach czwartorzędowych jest zwy
kle asymetryczny, ze słabo wyraźną skłonnością dodatnią. Ten charak
ter rozkładu stwierdzamy zarówno dla populacji generalnej, jak i oz
naczeń z doliny Wisły (rys. 2). Rozkłady siarczanów zbliżone do nor
malnego obserwujemy w analizach wód ze stref występowania substancji 
organicznej, co wskazuje na większe ustabilizowanie procesów dostar
czających siarczany. Procesy te polegają na powolnym utlenianiu 
siarczków pochodzących z rozkładu substancji organicznej i przepro
wadzaniu do wód związków siarki w postaci siarczanów (1, 4, 6, 7]. 
Średnie zawartości siarczanów (tab. 1) statystycznie dokumentują za
kres występowania wspomnianych przemian. 

W przypadku siarczanów, podobnie jak dla ,jonu chlorkowego i su
chej pozostałości, obserwuje się inwersyjne zawartości w wodach pły
cej i głębiej występujących, zv1iązane z zanieczyszczeniami antropo
genicznymi. 

Ut 1 en i a 1 n ość. Przytoczone rozkłady statystyczne utle
nialności (rys. 2) wskazują na możliwość występowania w dolinach 

1i rzecznych zarówno rozkładów zbliżonych do normalnych, jak i wyraź-,~-
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nie skośnych. Skośność dodatnia obserwowana jest w przypadku wystę
powania w utworach dolinnych większych domieszek materiału organicz
nego. Wtedy również występuje wyższa utlenialność wody, na co wska
zują porównania przytoczonych wartosci średnich (tab. 1). 

Zauważmy, że wielkość utlenialności wód często wzrasta przy ich 
zanieczyszczeniu i może być traktowana jako wskaźnik zanieczyszcze

nia [2]. 
że 1 a z o. Wody podziemne dolin rzecznych wykazują mozaikowe 

zmienności występowania żelaza, związane z wyjątkowo zróżnicowanymi 
warunkami pH i Rh w tych jednostkach. Statystyczne rozkłady zawar
tości żelaza w wodach dolin rzecznych przyjmują zawsze formę rozkła
dów logacytmiczno-normalnych. Należy podkreślić stosunkowo dużą za
wartość żelaza w wodach pochodzących ze stref występowania sub~tan
cji organicznej (tab. 1), na co wskazywali już Z. Płochniewski (8, 
9], s. Witczaki in. [IQ], T. Błaszyk, J. Górski [1], J. Górski [4J. 
Przyczyną zwiększonej migracji wo'dnej żelaza w takich strefach są 
procesy hydrogeochemiczne związane z przeprowadzeniem żelaza w skom
plikowane formy organiczne bądź jony Fe+2 i Fe+3 , które, adsorbowa
ne przez substancję organiczną, podobnie łatwo jak formy komplekso
we migrują w wodach podziemnych. Zakwaszenie środowiska przez orga
niczne kwasy sprzyja zachodzeniu omawianych procesów, umożliwia rów
nież utrzymanie w roztworze jonów Fe+2• Wspomniane przemiany hydro
geochemiczne, odbywające się w ściśle określonych warunkach pH i Rh, 
przebiegają powoli w naturalnych warunkach. Mogą być one zintensyfi
kowane na skutek prac melioracyjnych bądź eksploatacji, powodując 
zaburzenie równowagi utleniająco-redukcyjnej wód podziemnych. 

W warunkach naturalnych wraz z głębokością i w miarę pogarszania 
się warunków utleniających zwiększa się ilość żelaza w wodzie. 

Z wiązki ma ngan u. W dolinach rzecznych spotykamy 
je w stosunkowo dużych ilościach. 

Migracji manganu i żelaza sprzyja niskie pH i Rh roztworu - wa
runki tego typu występują najczęściej w obrębie niskich ·tarasów. 
Ilość manganu stwierdzonego w wodach podziemnych jest jednak zawsze 
niższa niż żelazu (tab. 1). 

Statystyczne rozkłady manganu występującego w wodach podziemnych 
są zwykle rozkładami logarytmiczno-normalnymi, takie też są dla wód 
podziemnych dolin rzecznych (rys. 2). 
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Z wiązki azot u. W wodach podzieµmych dolin rzecznych 
występują one w znacznych ilościach. Standardowe analizy, w których 
oznaczono formy mineralne, wykazują zwykle najwyższą zawartość azo
tanów średnio wynoszącą 2,40 mg/dm3, (tab. 1)x. Ze sporadycznie wy
konanych oznaczeń wiadomo jednak, że zawartości tego rzędu, a nie
kiedy znacznie wyższe, wykazuje też azot organiczny. Najwyższa stwier
dzona zawartość azotanów wynosi 50 mg/dm3N (antropogeniczne zanie
czyszczenie). O wysokich zawartościach azotanów pochodzenia organicz
nego świadczy natomiast średnia zawartość azotanów z wód ze stref 
występowania substancji organicznej - sięgająca aż 5,42 mg/ctm3N 
(tab. 1 ). 

Azotyny występują z reguły w ilościach podrzędnych w stosunku do 
azotanów. Jony amonowe oznaczone w wodach dolin rzecznych występują 
bardzo często w ilościach ponadnormatywnych (tab. 1), co związane 
jest z . zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

Podana charakterystyka występowania wybranych elementów hydroche
micznych w wodach dolin rzecznych nie wyczerpuje całokształtu złożo
nej problematyki chemizmu wód tych jednostek. Nie omówiono m.in. se
zonowych zmian temperatury wód, mineralizacji, twardości, utlenial
ności lub też zawartości żelaza. Nie dysponujemy również szczegóło
wymi danymi dotyczącymi występowania mikroelementów w wodach dolin 
rzecznych. 

ANTROPOGENICZNE ZMIANY CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH DOLIN RZECZNYCH 

Jednostki dolinne, jako obszary stosunkowo gęsto zaludnione i in
tensywnie zagospodarowane, są często narażone na różnego rodzaju an
tropogeniczne zmiany, w tym również zakłócenia naturalnego chemizmu 
wód podziemnych. Zakłócenia te najczęściej związane są z zaburzeniem 
naturalnych czynników kształtujących chemizm wód oraz z różnego ty
pu zanieczyszczeniami (komunalnymi, przemysłowymi, rolniczymi). 

Zaburzenia naturalnych czynników kształtujących chemizm wód zwią
zane są najczęściej z wywołanymi eksploatacją bądź melioracją zmiana-

xNależy się spodziewać, że w warunkach naturalnych większy jest 
udział azotu występującego w formach o niższym poziomie utlenienia. 
Skażone w tym zakresie wyniki otrzymuje się bowiem przy niewłaściwym 
pobraniu i zbyt długim przechowywaniu prób wody. 
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mi warunków hydrodynamicznych. Sztuczne zdepresjonowanie utworów ta
rasowych może bowiem łatwo doprowadzić do dopływu z warstw sąsied
nich lub z rzeki wód o innym chemizmie. W obrębie strefy zdepresjo
nowanej następuje również zakłócenie naturalnego reżimu utleniają
co-redukcyjnego. Zakres omawianych antropogenicznych zmian jakości 
wód zależy od naturalnej zmienności w obrębie poziomu wodonośnego, 
może więc być największy w obrębie niskich tarasów holoceńskich za
wierających znaczne ilości substancji organicznej i zwykle bardziej 
redukcyjne warunki. 

Zakłócenia reżimu hydrogeochemicznego obserwowane w ujęciach eks
ploatacyjnych występ~ją najczęściej w związku z wytworzeniem sztucz
nej strefy aeracji w obrębie leja depresyjnego eksploatowanej warstwy 
przypowierzchniowej, szczególnie gdy w warstwie tej występują znaczne 
ilości substancji organicznej. W obrębie sztucznej strefy aeracji nas
tępuje podwyższenie Rh i obniżenie pH wody. W nowo utworzonej strefie 
utleniającej wokół ujęcia uruchomionych zostaje wiele elementów hy
drochemicznych. Zainicjowane są procesy utleniania siarczków, wytrą
conych uprzednio w warstwie wodonośnej jako efekt rozkładu substan
cji organicznej. W wodzie pojawiają się siarczany oraz wytwarza się 
równocześnie pewna ilość kwasu siarkowego, powodującego zakwasze-
nie środowiska i wchodzącego równocześnie w reakcje z węglanami 
występującymi w warstwie wodonośnej. Tworzą się wówczas rozpusz
czalne siarczany wapnia, magnezu, żelaza i manganu oraz wydziela 
się dwutlenek węgla, ułatwiający dalsze przechodzenie żelaza i siar
czków do wód podziemnych [1, 4, 6, 7J . 

Ro~ażając zagadnienie teoretycznie, analogiczne zmiany wywołają 
niewątpliwie również prace melioracyjne, jednak w tym zakresie nie 
były prowadzone obserwacje, wobec czego nie dysponujemy miarodajnymi 
danymi dokumentującymi zjawisko. 

Zanieczyszczenia wód podziemnych w dolinach rzecznych związane 
są z obszarami wielu większych miast. Stwierdza się je również w 
przypadku zupełnie małych miast, a nawet osadnictwa wiejskiego. 

Wysokie zanieczyszczenie płytkich warstw wodonośnych sprawia, że 

w dolinach mamy do czynienia z charakterystycznym układem inwersyj
nym polegającym na występowaniu wyższych mineralizacji, twardości i 

t ' . . ' (Cl- - 2 +2 + ) zawar osci szeregu Jonow , so4 , Ca , K ••• w płytszej strefie 
profilu hydrochemicznego niż w strefie głębszej. Inwersja ta była już 
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omawiana wraz z poszczególnymi elementami występującymi w wodach 
podziemnych (tab. 1). 
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Inwersyjny układ chemizmu wód w profilu hydrochemicznym w doli
nach rzecznych sięga stosunkowo głęboko w porównaniu z innymi jed
nostkami hydrogeologicznymi, świadcząc o głębokim zanieczyszczeniu 
tych jednostek, przekraczającym lokalnie nawet 60 m. 

Zanieczyszczenia wód podziemnych w dolinach rzecznych, ze wzglę
du na anizotropię utworów i zróżnicowane warunki hydrogeologiczne, 
wykazują zwykle wyraźnie mozaikowy charakter. 

Należy podkreślić, że od chemizmu wód podziemnyctr zależy w znacz
nym stopniu możliwość wytrącania się wielu substancji cementujących 
utwory wodonośne bądź osadzających się na urządzeniach studziennych 
lub też melioracyjnych. Najpowszechniej z wód podziemnych wytrącają 

· się uwodnione tlenki żelaza, węglany i siarczany. Antropogeniczne 
zmiany warunków Rh i pH mogą w określonych sytuacjach zintensyfiko
wać, a nawet zainicjować, procesy wytrącania się wymienionych związ
ków, co w efekcie może prowadzić do obniżenia sprawności urządzeń 
studziennych lub też urządzeń melioracyjnych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DOTYCZiCE DALSZYCH BAD~ 

Chemizm wód podziemnych ma istotne znaczenie w zagospodarowaniu 
dolin rzecznych. Wpływa na warunki siedliskowe roślin, decyduje o 
możliwości eksploatacji wód do celów komunalnych, rolniczych i prze
mysłowych. Wpływa też na trwałość fundamentów i urządzeń melioracyj
nych. 

Czynniki kształtujące chemizm wód podziemnych dolin rzecznych są 
bardzo złożone i zróżnicowane czasowo i przestrzennie. Konsekwencją 
tego jest chemizm wód w obrębie utworów aluwialnych, miejscami dosyć 
jednolity, często jednak szczególnie w obrębie niskich tarasów wyka
zujący mozaikową zmienność przestrzenną. W naszych warunkach klima
tycznych głównymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w utworach 
dolinnych są: skład mineralogiczny i litologia osadów, warunki hydro
dynamiczne, a zwłaszcza zróżnicowanie zasilania i krążenie wód, oraz 
szeroko pojęte czynniki antropogeniczne, a głównie zanieczyszczenie 
środowiska wywołujące nawet inwersyjne układy mineralizacji wód pod
ziemnych. 
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Ogólnie należy stwierdzić, że rozpoznanie zagadnień hydrogeoche
micznych jest stosunkowo słabe. Konieczne więc wydaje się podjęcie 
w tym zakresie licznych prac badawczych umożliwiających rozpoznanie 
teoretyczne problemu i wykorzystanie w praktyce. 

W naturalnych warunkach wody dolin rzecznych są nisko zminerali
zowane (200-400 mg/dm3 ) typu HC03 - ca+2/Mg+2/. Chlorki występują 
w ilościach nie przekraczających 20 mg/dm3c1-, siarczany - 40 mg/dm3 

so42, natomiast żelazo i mangan oraz związki azotu wykazują mozaiko
we zmienności przestrzenne i często mogą występować w ilościach po
nadnormatywnych. Ważny gospodarczo jest problem powszechnie niemal 
stwierdzonego antropogenicznego zanieczyszczenia wód dolin rzecznych. 
Rozwiązanie tego problemu wymaga likwidacji ognisk zanieczyszczenia 
zlokalizowanych w obrębie dolin rzecznych oraz lepszego teoretyczne
go rozpoznania zagadnień dotyczących ochrony wód podziemnych oraz 
ich wdrożenie. 

Systematycznie prowadzone badania powinny dotyczyć obserwacji sta
cjonarnych w zlewniach eksperymentalnych, przy czym prowadzone powin
ny być one zarówno w warunkach naturalnych, w obszarach zróżnicowa
nych geologicznie i hydrogeologicznie oraz w przypadkach przeprowa
dzania prac melioracyjnych. Obserwacje hydrochemiczne powinny poprze- . 
dzać prace melioracyjne i być kontynuowane podczas eksploatacji sys
temów melioracyjnych. 

Obserwacjami należy objąć możliwie szeroki zakres parametrów hydro 
geochemicznych, przy czym za podstawowe w ocenie warunków siedlisko
wych w tym zakresie należy uznać precyzyjne oznaczanie w terenie pH 
i Rh wód podziemnych. Ocenić też trzeba zawartości gazów w wodach pod~ 
ziemnych, substancji organicznej oraz makroelementów i mikroelementów . 
w możliwie szerokim zakresie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na formy występowania substancji 
organicznej, związków azotu, żelaza, manganu oraz innych substancji 
i jonów podlegających przebudowie podczas migracji wodnej •. Do oceny 
możliwości wytrącania się różnego typu substancji z wód podziemnych 
nieodzowne jest zbadanie stanu równowagi hydrogeochemicznej współ
działania wód podziemnych, gazów i substancji organicznej ze środo
wiskiem. 

Kompleksowo i systematycznie prowadzone badania pozwolą niewąt
pliwie dokładniej rozpoznać współzależności warunków hydrogeochemicz
nych i siedliskowych w dolinach rzecznych, co z kolei umożliwi w 
przyszłości najbardziej racjonalne zagospodarowanie dolin rzecznych. 
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Aleksandra Macioszczyk 

CHEMISM OF UNDERGROUND WATERS OF RIVER VALLEYS 
AND ITS MAIN FORMATION FACTORS 

Summary 

A direct effect on the formation of chemism of underground wa
ters of river valleys exert hydrodynamic conditions, lithologico
-mineralogic composition (clayey minerals and organie matter) and 
management of the area. Under natural conditions low-mineralized 
waters of the Hco3 - ca+2 (Mg+2 ) type occur with formed mosaic-like 
changes of the content of Fe, Mn and nitrogen compounds. 

XHMH3M non3EMHMX Bon B ~EqHhlX nonHHAX H rnABHWE 

~AKTOPM Ero OBPA3OBAHHR 

P e s 10 M e 

HenocpeACTBeHHoe BnHHHHe Ha o6pasoBaHHe XHMH3Ma nOA3eMHWX BOA 

B peqHl,IX AOnHHax OKa3WBalOT rHAPOAHHaMHąeCKHe ycnOBHH, nHTOnorH

qecKO-MHHepanorHąecKHA COCTaB (HnHCTble MHHepanM H opraHHąeCKOe 

Be~eCTBO), a TaKEe OCBOeHHe nno~aAH• B fiPHPOAHWX ycnoBHHX BblCTy-
- +2 +2 

na10T HH3KOMHHepanH30BaHHwe BOAW THna HC03 - Ca (Mg . ) ' xapaKTe-

PH3YIO~HeCH ąaCTO H3MeHHWM COAepEaHHeM Fe, Mn H coegHHeHHA asoTa. 


