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ocena podatności płytkich wód podziemnych
na zanieczyszczenia jako podstawa
dzialań ochronnych w z|ewni

Wprowadzenie

P|anowanie przestrzenne stanowi obok zarządzania i działań ochronnych prowa.
dzonych w granicach jednostek admin istracyjnych lub hydrograficznych. jeden z eta-
pów strategii zagospodarowan ia terenu. okreś|enie uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, zarówno w ska|i opracowań |okalnych, jak iregional-
nych wymaga uwzg|ędnienia, oprócz e|ementów spo,lecznych iekonomicznych, rów.
nież kryteriów przyrodniczych. Takie podejście stanowi podstawę opracowania strategii
zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego i ich ochrony'
która zakłada między innymi rozpoznanie: zasobności środowiska przyrodniczego, gra-
nic jego natura|nej odporności oraz zdo|ności do samoregu|acji, jak również okreś|enie
charakteru i potrzeb użytkowników zasobów. Pomocne W tym zakresie sq wszelkiego
rodzaju analizy i oceny stanu środowiska przyrodniczego, jak też prognozy oddziaływa.
nia na środowisko, przeprowadzane według rożnych założeń i kryteriów (Sołowiej
l987). Ma to istotne znaczenie d|a zapobiegania i tagodzenia konfliktów zachodzących
między różnymi jego użytkownikami. D|a poszczegó|nych dziedzin gospodarki, jak też
d|a procesu kztałtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, istotne znaczenie po.
siadają informacje dotyczące stanu oraz stopnia przeobrażenia środowiska wodnego.
Punkt wyjścia do prognozowania jego zmian w odniesieniu do ko|ejnych okresów
obserwacyjnych oraz okreś|enia dynamiki ikierunków przekztałceń, stanowi rejestra-
cja aktua|nego obrazu stosunków wodnych na danym obszarze. Dane te zinte8rowane
ze zbiorem informacji o |okalizacji inwestycji i stopniu zagrożenia zasobów wodnych ze
strony ich oddziaływań, są podstawą planowania działań ochronnych.

Aspekty ochrony zasobów wodnych w zlewni

|stotnym problemem z zakresu ochrony zasobów wodnych jest postępujqcy proces
ich degradacji, związany zarówno z rodzajem inatężeniem oddziaływań antropogeni-
cznych, jak też podatności4 środowiska wodnego na ich wpływy. Funkcjonowanie zle-
wni' jako przestrzeni formowania się zasobów wodnych, uza|eżnione jest od przebiegu
procesów naturalnych i antropogen icznych, które nie tylko kztałtują, a|e także modyfi-
kują jej strukturę oraz zasobność wodną' jak np. dopływ zanieczyszczeń. Z tego też
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względu, w założeniach koncepcji modeli funkcjonowania systemu przyrodniczego'
z|ewnia określana jest jako podstawowa jednostka fu nkcjona|no-przestrzenna (Brzóska,

Żynda 1991), stanowiąca po|e oceny i wa|oryzacji e|ementów środowiska przyrodni-
czego d|a potrzeb gospodarczych i planistycznych, jak również ochrony i|ościowej ija-
kościowej zasobów wodnych'

Dziatania związane z ochroną zasobów wodnych w z|ewni wiążą się głównie
z okreś|eniem charakteru zagrożenia izasięgu jego oddziaływań, wytypowaniem ob.
szarów o najwiękzym stopniu ryzyka oraz identyfikacji strel w których doszło już do
przeobrażenia stosunków wodnych' Przydatność w tym zakresie wykazują oceny stop-
nia podatności zasobów wodnych na wpływy antropogen iczne, w tym na doptyw za-
nieczyszczeń. Podatność jako cechę środowiska wodnego można rozpatrywać w róż-

nych aspektach, przy uwzg|ędnieniu powiązań jakie zachodzą między systemem Wód
powierzchniowych ipodziemnych. Ze względu na skomplikowane warunki Występo-
wania i krążenia wód' ocena stopnia ich wraż|iwości na dziatanie czynników okreś|a.
nych jako ,,stresowe'' wymaga pozyskania szeregu informacji. Duże znaczenie w tym
zakresie posiadaj4 zbiory danych zgromadzone w geograficznym systemie infbrmacji
przestrzennej, np. baza danych hydrograficznych, sozologicznych oraz tworzone na ich
podstawie mapy: Hydrograficzna i Sozologiczna Polski w skali l: 50.000. Tematyczne

bazy danych są niezbędne do przeprowadzenia ana|iz przestrzennych wybranych cech
systemu wodnego, a w konsekwencji do oceny stopnia jego zagrożenia wynikającego
ze stanu zagospodarowania i użytkowania z|ewni' Stanowi to punkt wyjścia do podję-
cia dziatań w ramach systemu kontro|i i sterowania procesami obiegu wody, które
mogą zapobiec potencjalnym zagroŹeniom, jak też zminima|izować skutki zauważal-
nych już procesów przyczyniĄących się do degradacji zasobów wodnych.

Cel i zakres badań

Rejestrowany obecnie proces degradacji dotyczy w duŹym stopniu zasobów ptyt-

kich wód podziemnych, których stan i jakość wpływa znacząco na funkcjonowanie
całego systemu przyrod niczego. Uwzg|ędn iając powyższe zatożenia, okreś|ono możli.
wości i etapy adaptacji wyników oceny podatności ptytkich wód podziemnych na

zan ieczyszczen ia pochodzące z powierzchni terenu jako podstawy dziatań ochronnych
w z|ewniach o zróżnicowanych warunkach środowiskowych i różnym stopniu zago-

soodarowania.
Zastosowanie wybranej metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczy.

szczenia miało przede wszystkim na celu opracowanie map podatności wód podzie-
mnych d|a z|ewni oraz wyznaczenie na ich podstawie stref o najmniejszym i najwię.
kzym zagrożeniu wód podziemnych, które powinny być szczegÓlnie uwzg|ędniane
przy planowaniu nowych inwestycji w zlewni. Uzyskane wyniki. na co zwrócono szcze-

gólną uwagę, stanowią cenny zbiór danych, które można wykorzystać do analizy
przestrzennej wybranych charakterystyk wód podziemnych i ich wa|oryzacji. Na bazie
pozyskanych informacji można również opracowywać metody oceny wa|orów przyrod-

niczych w odniesieniu do catego środowiska (Fa|kowski l992).
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Jako obiekty badań wytypowano użytkowane rolniczo zlewnie Szarki - doptywu
obry i Mogi|nicy _ doptywu Kanału Mosińskiego' wchodzqce w skład dorzecza Warty.
omawiane z|ewnie połoŹone są w obrębie tego samego regionu - Wysoczyzny Poznań-
skiej (Krygowski ] 96l ), graniczqc ze sobą poprzez wspó|ną strefę wododziatową. Jed.
nostki te wykazują jednak pewne zróżnicowanie w zakresie warunków występowania
i krqźenia płytkich wód podziemnych. Różnice dotyczą szczegó|nie litologii utworów
powierzchn iowych. która wraz z gtębokością do zwierciadta wód podziemnych, decy-
duje w dużej mierze o ich odporności na wptywy antropogeniczne. stąd też charakte.
rystyki te są najczęściej wykorzystywane w systemie oceny naturalnej podatności wód
podziemnych na zanieczyszczen ia. Uwzg|ędniając powyższe załozenia, we Wstępnym
etapie analizy można przyjąć, że ptytkie wody podziemne w z|ewni Szarki (zlewnia
piaszczysta) cechuje duża, natomiast w z|ewni MogiInicy (zlewnia g|iniasta) Wzg|ędnie
mała podatność na wpływy antropogen iczne. Zagroźenie wód podziemnych wiąże się
z moż|iwością przenikania potencja|nych zanieczyszczeń poprzez infiltrację wód opa.
dowych, stanowiącq zasadniczą sktadową procesu alimentacji wód, jak rÓwniez
z dopływem wód podziemnych spoza obszaru badań. Stopień podatności wód podzie-
mnych na degradację jest zatem si|nie zwiqzany z procesem odnawialności wód, co ma
szczególne znaczenie na obszarach o niskim potencja|e zasilania (niedobór opadów)
oraz rejestrowanym deficycie odptywu, dla których istotnym elementem W planowa.
niu przestrzennym są odpowiednio przygotowane strategie zagospodarowania zaso-
bów wodnych'

Metody i procedura badań

ocenę natura|nej odporności wód podziemnych na zan ieczyszczen ia pochodzące
z powierzchni terenu, wynikającej głównie z uwarunkowań hyd rogeologicznych, moż.
na przeprowadzać w odniesieniu do róŹnych uktadów przestrzennych. np. wybranych
struktur hydrogeo|ogicznych (Zurek, Witczak' Duda 2OO2)' z|ewni (Jokie| 2002, KĄewski
200.l , Craf 2004. Cawron 2006) oraz obszarów chronionych (Krogulec 2004)' Przy
takich założeniach w ocenie nie uwzględnia się rodzaju i wtaściwości substancji zanie-
czyszczĄącej, jak również procesów hyd rogeochemicznych, które zachodzić mog4 pod-
czas migracji zanieczyszczeń. system oceny natura|nej podatności wód podziemnych
na zanieczyszczen ia tworzy szereg metod, wśród których dominują metody rangowe
o zmiennej |iczbie elementów wejściowych, np. CoD, DMSlTc, DlVERslry, cPsR|
(ryc'1), szeroko omówione przez Chełmickiego (]997). Często wykorzystuje się róW.
nieź metody empiryczne uwzg|ędniające czas migracji wody przez strefę aeracji isatu-
racji' zaproponowane między innymi przez Bachmata iCol|ina, Bindemana czy Macio-
szczyka (Marciniak i in. 1999).

ocena podatności wód podziemnych na zan ieczyszczen ia prowadzona jest w ki|ku
etapach (ryc..l_3), które związane sq z przyjętq koncepcj4 i metodyką badań wybra.
nych cech systemu płytkich wód podziemnych. Etap przygotowawczy obejmuje wybór
obiektu badań. pozyskanie i opracowania danych, a następnie wybór metody oceny
podatności wód podziemnych na zan ieczyszczen ia. W przypadku rozpatrywanych z|e-
wni ocenę podatności wód podziemnych na zan ieczyszczen ia przeprowadzono przy
zastosowaniu metody rangowej COD (Groundwater ocurrence, Overlying lithology, Depth

,l
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to water tab/e) zaproponowanej przez Fostera (za Chełmicki 1997) oraz metody oceny
czasu migracji potencja|nych zanieczyszczeń przez strefę aeracji wedtug Bachmata
i Co|lina (Marciniak i in. l999) - ryc. l. Część procedur obliczeniowych, które stano-
wity podstawę do da|szych wnioskowań. prowadzona byta w ramach wcześniej rea|i-

zowanych badań (Craf 2004, Cawron 2006).

ETAP PR.ZYG O TOWAWCZY:
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Ryc' l. Etapy oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia _ etap przyBoto-
wawczy

Fig. l. Assessment of the susceptibility of groundwater to pollution - a preliminary stage

Wykorzystane W opracowaniu metody wymagały fastosowania danych o charakte.
rze przestrzennym' których pozyskanie W odnie5ieniu do 'jednostki, jaką jest zlewnia
byto procedurą dość skomplikowaną. |stotny wpływ na interpretację wyników miał
materiał Wyjściowy oraz sposób przestrzennej dekompozycji obsuaru, jak też struktura
danych podlegających ana|izie. W założeniach przyjęto strukturę danych w układzie lo-
ka|nej siatki dyskretyzacyjne.j o okreś|onej liczbie podstawowych pól oceny (bloków
ob |iczen iowych), przyjmując d|a każdego z nich warunki izotropowe, nie wykluczaj4c
jednak zmienności charakterystyk między sąsiadujqcymi po|ami. ZbiÓr informacji wy1-

ściowych stanowiła W tym przypadku Mapa Hydrograficzna Po|skj w skali l:50.000
oraz zintegrowana z nią baza danych numerycznych, z której wybrano następujące
poziomy: topograficzne działy wodne' wody powierzchniowe, wody podziemne
pierwszego poziomu, w tym rozkład hydroizobat, przepuszcza|ność Bruntu oraz punkty

5. S CIIEMATYZACJA DANYCH
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hydrometryczne pomiarów stacjonarnych IMGW. Dobór elementów podlegających
analizie uzależniony był od przyjętych kryteriów oceny' d|atego też w ko|ejnym etapie
_ uzupełniania iintegracji danych, zbiór informacji poszerzono o dodatkowy materiał
kartograficzny (mapy tematyczne) oraz dokumentację hydrogeologiczną.

W procedurze CoD dokonuje się oceny trzech elementów traktowanych jako

''WEJśC|E" do systemu, a mianowicie: głębokości do zwierciadła wód podziemnych,
stopnia izo|acji zbiornika (warstwy wodonośnej) oraz rodzaju utworóW przypowierzch-
niowych lub charakteru Warstwy wodonośnej (ryc. l). W tym wypadku etap przygoto.
wania danych sprowadzat się do przetworzenia informacji przestrzennej zawartej
w obrazie kartograficznym na wartości liczbowe Za pomocą pomiarów kańometrycz.
nych na mapach, najczęściej przy wykorzystaniu metody średniej ważonej' W etapie
określonym jako,,WEJŚc|E,., d|a rozpatrywanych parametrów sporządza się mapy ich
rozktadu przestrzennego (tzw. ,,mapy WEJSC|A')' które stanowią podstawę ob|iczeń
wskaŹnika podatności wód podziemnych na zan ieczyszczenie (ryc. 2), Zgodnie z przy-
jętymi kryteriami, ana|izowanym cechom przypisuje się odpowiednią Wartość mnożni-
ka, ktÓry rÓżnicuje rangę danej cechy w procesie dopływu zanieczyszczeń z powierzch-
ni. W ostatecznym etapie oceny, wskaźnik podatności wód podziemnych na zanieczy-
szczenie zostaje obIiczony jako iloczyn trzech mnożników, przyjmując wartości od 0 do
,| 
, co daje podstawę do klasyfikacji podatności od zmiennej, poprzez niską, umiar-

kowaną, wysoką, do bardzo wysokiej (ryc'1)' Z ko|ei podstawowymi parametrami,

OBLIC2EN WSKAŻ}{IKOW PODATNOSCI WOD PODZIEMI.IYCH NA ZA}.IIECZYSZCZENIE

DOBOR CECH NfETODA

Ryc. 2. Etapy oceny podatności wÓd podziemnych na zanieczyszczenia - etap ,,Wejście,,
Fig. 2. Assessment of the susceptibility of groundwater to pollution - an lnput stage
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niezbędnymi do ob|iczenia czasu prfesączania przez strefę aeracji wedtug wzoru Bach.
mata i co||ina są: miąższość strefy aeracji, przeciętna wilgotność objętościowa utwo.
rów strefy aeracji oraz wskaźnik infiltracji efektywnej. Na podstawie oszacowanego
czasu migracji dokonuje się oceny stopnia zagrożenia zbiorników wód podziemnych
(K|eczkowski 1990), od praktycznie niezagrożonych, poprzez słabo, średnio. silnie do
bardzo siInie zagrożonych (ryc.1 ).

W etapie okreś|onym jako ,,WYJśCIE'' dokonuje się analizy rozkładu przestrzenne.
go wskaźnika podatności i k|as zagrożenia wód podziemnych. Rozkład ten prezentują
końcowe opracowania w formie tzw' ''map WYJsc|A' (ryc. 3), które stanowią podsta.
wę do dalszych wnioskowań i ana|izy. W efekcie przyjętych zatożeń wańości poszcze-
gólnych wskaźników określone zostały jako wartość informacyjna dla z|ewni oraz d|a

każdego podstawowego po|a oceny, ktÓrego powierzchnia, zgodnie z przyjęta ska|ą

opracowania ]: 50.000, wyniosła 0,25 km,. okreś|ony zakres zmienność wskaŹników
pozwo|it na Wydzie|enie w obrębie kaźdej z|ewni stref o danym stopniu natężenia
cechy i okreś|enie ich udziatu w catkowitej powierzchni analizowanych jednostek.

EIAP 'wYJŚcIE' - wn'łl. M^PY Roa(Ł.ł'U PRzEsTRrzNNEGo vlx&żNlKo\Y
l' PoDAiNoscI woD FoD'IrMt{YcH NA 2ANltczl"szc2Ł'{lA
2 zĄcRoŻE..llA woD PoDZlE\'i] Y c H w.l't 'tlKlJ ĄcE co z cZAs U MIGRA cJ I PoTE.Ic]All.{ YcH

ZAł{IEC zyszczElł

Ryc. 3. Etapy oceny podatności wód podziemnych na zan ieczyszczen ia _ etap ,,Wyjście',
Fig. 3. Assessment of the susceptibility of groundwater to pollution - an Output stage

Przydatność wyników oceny podatności wód
w działaniach ochronnych w zlewni

Zastosowanie wybranej metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczy.
szczenia miało na ce|u: wyznaczenie wskaźnika podatności wód podziemnych na
dopływ potencjalnych zanieczyszczeń' opracowanie map podatności wód podziem-
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nych dla z|ewni oraf interpretację rozktadu przestrzennego ana|izowanej cechy. W da|-

szych etapach oceny informacje te pozwa|ają na wydzielenie stref o najmniejszym
i najwiękzym zagrożeniu wód podziemnych' które powinny być szczególnie Uwzg|ęd.

niane przy planowaniu nowych inwestycji w z|ewni. Takie podejście umożliwia prowa-

dzenie ana|iz porównawczych w odniesieniu do jednostek funkcjona|no - przestrzen-

nych o różnej intensywności antropopresji.
otrzymany obraz jest wytącznie efektem przyjętych kryteriów oceny, wśród któ-

rych dominuje grupa wybranych parametrÓw hydrogeologicznych. W zastosowanych

metodach oceny podatności wód podziemnych uwzg|ędnia się jedynie przestrzenną
zmienność parametrów, nie rozpatruje się natomiast uktadu krążenia Wód' stqd też

szczególnie istotne 5ą, uzyskane w wyniku ana|izy. informacje o stopniu podatności
płytkich wód podziemnych na zan ieczys zczenia, zw,|aszcza w odniesieniu do stref bez.
pośredniego ich zasilania oraz stref ich kontaktu z wodami głębszych poziomów wodo-
nośnych' w zasięgu ktÓrych istnieje najwiękze prawdopodobieństwo dopływu zanie-
czyszczeń. Rozpoznanie powiązań między systemami wód powierzchniowych i podzie-
mnych wymaga uzupełnienia informacji o wyniki badań dotycz4cych uktadu krążenia
wód przy uwzg|ędnieniu re|acji zachodzących pomiędzy strefami ich zasi|ania idrena.
żu. Problem ten jest ważny' gdyż poza strefami aIimentacji wód podziemnych identyfi-
kowanymi w z|ewni, funkcjonują również stre! ich zasi|ania pośredniego, z|oka|izowa.

ne poza granicami obszaru ich Występowania' Zwiększenie liczby analizowanych para-

metrów' mających wpływ na procesy przemieszczania ikumulacji związków zawartych
w wodzie, umoż|iwia szerszą interpretację tych zagadnień. |ch dobór jest niezbędny
między innymi do opracowania bardziej rozbudowanych metod oceny podatności
wód podziemnych na zanieczyszczenia oraz mode|i matematycznych procesów
wpływających na przepływ zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej.

W przypadku ana|izowanych z|ewni uzyskane wyniki wykazały, że obszary o wyso-
kiej podatności wód podziemnych pokrywają się ze strefami si|nie zagrożonymi, w któ.
rych czas pionowej migracji zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi wynosi mniej

niż 5 |at. Ze względu na ro|nicze zagospodarowan ie zlewni, ogniskiem zanieczyszczeń
mogą być głównie zanieczyszczenia obszarowe przedo(ajqce się wraz ze spływem po-
wierzchniowym i wsiąkającą wodą oraz ścieki odprowadzane prosto do gruntu. Na de.
gradację wód podziemnych w omawianych zlewniach ma wpływ także niski stopień
skana|izowania sieci osadniczej, nieszcze|ne szamba, mogilniki, jak również nieczynne
obecnie wysypiska odpadów komunalnych' E|ementy te można identyfikować wyko-
rzystując cyfrową bazę danych hyd rograficznych i sozologicznych oraz tworzone na ich
podstawie mapy tematyczne' które stanowią zasadniczy materiał informacyjny wyko-
rzystywany przy rozwi4zywan iu zagadnień z zakresu ochrony środowiska przyrodnicze-
go (RÓg 1992) ' Zanieczyszcze n ie bądź też skażenie wód podziemnych może wystąpić
wskutek nieodpowiedniego zagospodarowania obszarów podatnych na zanieczyszcze-

nie oraz niewtaściwej loka|izacji obiektÓw gospodarczych. AnaIiza reIacji jakie

zachodzą między zagospodarowaniem obszaru a podatnością wód podziemnych na
zanieczyszczen ia wykazata w przypadku zlewni Szarki i Mogi|nicy' iż strefy o naj.
więkzej podatności pokrywają się ze strefami o najmniejszym stopniu zagospodaro.
wania - komplekami |eśnymi' natomiast mniejszy, a często zmienny stopień podat-
ności na dopływ zanieczyszczeń wykazują wody podziemne występujące na terenach
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użytkowanych ro|niczo. Na bazie uzyskanych informacji na|eżałoby w badanych z|ew-
niach zwrócić uwagę na Ioka|izację planowanych inwestycji, zv',lłaszcza takich. ktÓre są
szczególnie uciąż|iwe d|a środowiska wodnego. Natomiast w przypadku istniejących
już obiektów na|eźy ograniczyć moz|iwość przedostawania się zanieczyszczeń do
warstw wodonośnych, między innymi poprzez zmiany techno|ogiczne oraz zabezpie-
czenia miejsc skladowania odpadów.

Przydatność danych z zakresu informacyjnego map podatności moźna obserwo-
wać na różnych poziomach i etapach ana|izy zagroień wód podziemnych wynikających
z moż|iwości dopływu potencjalnych zanieczyszczeń z powierfchni terenu. ocena stop-
nia zagrożenia systemu wód podziemnych' jego odporności i reakcji na czynnik
zakłócający obieg wody (wpływy antropogen iczne)' może być prowadzona również
przy wykorzystaniu modeli symu|acyjnych migracji potencjalnych zanieczyszczeń do
wód powierzchn iowych iwód podziemnych. Takie podejście wymaga jednak po-
zyskania i integracji wielu zbiońw danych, W czym przydatne okafać mogą się rów-
nieź informacje uzyskane w trakcie oceny wybranych cech systemów wodonośnych,
Wyniki badań stanowić mog4 e|ement bardziej złożonego modelu zlewni lub kom.
p|ekowych mode|i systemów Wodnych o sterowaniu wymuszonym - antropogenicz.
nym' jak teŹ systemów eko|ogiczno _ ekonomicznych, na co zwraca uwagę Domański
(1993). S4 one ńwnieź przydatne w kztałtowaniu i zarządzaniu zasobami Wodnymi,
pozwa|ając okreś|ić sposób ich użytkowania i ochrony przy zachowaniu zasad eko.
logicznego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru.

Literatura

Brzóska J', Zynda S.. 1997, Podsystem abiotyczny środowiska przyrodniczego gminy Widuchowa

- ujęcie kartograficzne w skali l: l0 000. Kańografia w ochronie środowiska przyrodniczego
i zagospodarowaniu przestrzennym, XXlV ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań.

Chełmicki w'' 1997, Degradacja i ochrona wód, cz.| _ Jakość. Instytut ceografii UJ, Kraków.
Domański R.. l993, Mode|owanie systemóW ekologiczno- ekonomicznych. Kosmos 42 (l).
Falkowski )., 1992, Ocena walorow przyrodniczych i antropogenicznych dla planowania ekoroz-

woju obszarów wiejskich. [wl Materiały Konferencji ',Ekorozwój obszarów wiejskich,', Zesz.
Problemowe Post. Nauk Rol., nr 40l.

Gawron E.' 2006, Podatność płytkich wód podziemnych na migrację zanleczyszczeń w z|ewni
Mogielnicy, Archiwum Zaktadu Hydrologii i Cospodarki Wodnej l6FiKSP (maszynopis),

Poznań'
Graf R.. 2004. Zastosowanie Mapy Hydrograficznej Polski w skali l: 50 000 w systemie oceny

podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie, Materiały ogólnopo|skich Konferencji
Kańo8rafiQnych. Tom 25' )fiX ogólnopolska Konferencja Kańograficzna Poznań 21-22.
l0.2004 .,Kańografia tematyczna w kztattowan iu środowiska geograficznego... UAM
lcFiKsB Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 219.228'

]okie| P, 2002, Woda na zapleczu wielkiego miasta' MoŹ|iwości wykorzystania i prob|emy ochro.
ny zasobów i obiektów wodnych w matej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi, Uniwerytet
Łódzki, Zaktad Hydro|ogii i 6ospodarki Wodnej. ŁódŹ.

Krajewski |', 2001, Zastosowanie systemu DRASTIc do oceny zagrożenia wód podziemnych. [wl
Współczesne prob|emy hydrogeologii' X, Sudety oficyna Wydawnicza. Wrocław.



ocena podatności płytkich wód podziemnych... 305

Kleczkowski A. s. (red.)' 1990' Mapa obszańw gtównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)

wymaga.jących szczegó|nej ochrony. Wyd. A6H, Kraków.

Krogu|ec E., 2004, ocena podatności WÓd podziemnych na zanieczyszczenia w do|inie rzeczne,j

na podstawie przesłanek hydrodynamicznych, Wyd. UniweEytetu Warszawskiego, WaBzawa

Krygowski B., l96l , Ceografia fizyczna Niziny Wie|kopo|skiej, Cz. |. Geomońo|ogia. PWN, Poznań.

Marciniak M., Przybyłek J.' Herzig J., Szczepańska J.. 1999, Badania współczynnika filtracji

utworów półprzep uszczalnych. UAM Poznań, A6H Kraków. Wydaw' Sorus. Poznań _ Kraków.

RógZ', 1992' Eko|ogiczne podstawy planowania prześrzennego gmin funkcjonalnych. [w:] Mate.

ria'ły Konferencji 
', 
Ekorozwój obszarow wiejskich',, Zesz. Problemowe Post. Nauk Rol., nr 401.

Sołowie,j D., l987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego cztowieka, Wyd. Nauk'

UAM, Poznań.

Zurek A., Witczak S., Duda R.. 2002, ocena podatności szcze|inowych zbiorników wód podzie-

mnych na zanieczyszczenie, [w:] Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie.

Prace Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwerytetu 5|ąskiego, nr 22, Sosnowiec.

Assessment of the susceptibillty of shallow - lying groundwater
to pollution as a basis for protective measures in a catchment

Summary

The protective measures for water resources in a catchment involve the identification of the

type of threat and its range, areas at the highest risk of the threat. and zones where water condi-

tions have already been altered. In this respect, studies of the degree of threat or susceptibility

of suńace- and groundwater to man.made factors, inc|uding the inf|ow of po|lution, mi8ht come

in handy. The article presens possible uses of the results of an assessment of the susceptibility of
shallow-Iying groundwater to polIution coming from the land suńace as a basis for protective

measures in lowland catchments differing in environmental condltions and the level of develop-

ment. The assessment was made using the cOD ranking method proposed by Foster and the

method of evaluating the migration time of potential pollutans throu8h the aeration rone ac-

cording to Bachmat and Collin. Maps of the degree of susceptibility of shallow groundwater re-

sources or classes of threats to them created on the basis of those data can be used at the stage

of drawing conclusions and interpreting in spatial terms those features of the water-bearing sys-

tems that define their susceptibility and responses to the human impact. An analysis of the spa-

tial distribution of the degree of resistance of groundwater to pollution, carried out in selected

catchments, makes it possible to identiry the most and the least susceptible areas' which is of
crucia| impońance for the formation and protection of groundwater resources. This type of infor-

mation in conjunction with various thematic databases can ensure the planned functions and

uses of land in a catchment to meet the requirements of proper development and protection of
its water resources.


