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Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech fizykochemicznych 
źródeł zlewni Bystrzycy Dusznickiej 

Badania terenowe polegające na identyfikacji różnych typów wypływów 
i ich cech w zlewni górnej Bystrzycy Dusznickiej (powierzchnia zlewni 
zamkniętej poniżej ujścia Podgómej wynosi 24,5 km2) przeprowadzono 
w czerwcu i lipcu lat 2004 i 2005. Pomiary obejmowały wydajność, pH, 
konduktancję i temperaturę wypływającej wody. Umożliwiło to wyciągnięcie 
kilku wniosków dotyczących krążenia wody podziemnej w północnej części Gór 
Bystrzyckich i Orlickich. Mogą one stanowić przyczynek do rozpoznania tego 
problemu na większym obszarze. 

Łącznie rozpoznano w poszczególnych sezonach od 216 do 248 
wypływów wód podziemnych (w zależności od warunków pogodowych). 
Wskaźnik uźródłowienia (z uwzględnieniem wszystkich typów wypływów) 
wynosił ok. 10 źr/km2• Gęstość sieci rzecznej odwadniającej omawiany teren 
wynosiła 1,57 km/km2• Łączny wydatek wszystkich zmierzonych wypływów 
(nie wszystkie udało się zmierzyć) wahał się od 56,9 do 76 dm3·s·'. 

Największą wydajnością sumaryczną charakteryzowały się wypływy 
z przedziału wysokościowego 750-850 m n.p.m. (107 o łącznej wydajności 
ponad 20,5 dm3·s-1). Jest to strefa, w obrębie której istnieje granica nasunięcia 
zieleńca i związane z nią liczne uskoki i spękania podłoża kredowego. 

Zmierzona temperatura wypływającej wody pozwoliła ustalić gradient 
spadku temperatury wraz z wysokością. Wynosił on od l ,25 do l ,43 °C/1 00 m, 
przy czym najniższa zanotowana temperatura wypływającej wody wynosiła: 
4,5 °C, a najwyższa: 11 °C. 

Badania pH wypływów wykazały znaczne zróżnicowanie przestrzenne tej 
cechy wody (zakres zmienności 4-8,5). Najniższym pH charakteryzowały się 
wody obszarów zabagnionych lub porośniętych gęstym lasem iglastym 
(wschodnia część obszaru badań), wyższe były związane prawdopodobnie 
z soczewami dolomitów krystalicznych, w których szczeliny wypełnione iłem 
w znacznym stopniu spowalniają filtrację, a które pojawiają się w dorzeczu 
Wapiennego Potoku. 

Pomiary konduktancji dowiodły istnienia słabego związku z wysokością 
(gradient od 6f do 7� J.lS·cm-111 00 m). Praktycznie wszystkie skartowane 
obiekty charakteryzowały się przewodnością mniejszą od 300 J.lS·cm·' (naj-
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częściej 60-100 11S·cm-1); jedynie kilka wypływów wtórnych, położonych 
w dnie dolin - większą: 500-1200 11S·cni.-1• Dowodzi to generalnie bardzo 
niskiej mineralizacji ogólnej i braku powiązania wypływającej w ten sposób 
wody z systemem wód głębokiego krążenia, jakie eksploatowane są w tym 
rejonie w Dusznikach Zdroju lub były - w Bobrownikach Starych. Rów
nocześnie, można stwierdzić, że czas przebywania wody w skałach jest bardzo 
krótki a zasilanie wypływów uzależnione jest wyłącznie od opadów atmos
ferycznych. Nieco większą konduktancją cechują się wody słabych wycieków 
i źródeł zasilanych z gliniasto-rumoszowej pokrywy zwietrzelinowej w obrębie 
stoków i den dolinnych. 

Lucyna Rajehel 

Zakład Geologii Złożowej i Górniczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Fascynujące źródła karpackie 

Karpackie źródła wyprowadzają wody mineralne, akratopegi i wody 
słodkie. Są to wody typu szczaw - wodorowęglanowe, wody chiorkowe -
sporadycznie solanki i wody siarczkowe. Różnią się one głównie mineralizacją, 
składem fizykochemicznym, zawartością składników swoistych (specyficznych) 
oraz genezą. W terenie możemy je rozpoznać po charakterystycznym smaku, 
zapachu, osadzie oraz wydobywającym się gazie, głównie C02 lub CH4• 

Niektóre źródła "dzikie" są pięknymi elementami krajobrazu, szczególnie 
wyprowadzające wody typu szczaw i wody siarczkowe. Charakteryzują się one 
odmiennym, różnobarwnym osadem na dnie niszy źródeł i drodze odpływu 
wody. Zjawiska te manifestują się w terenie, zwracają uwagę, przez co zdra
dzają swoją obecność. Bywają również źródła stylowo obudowane, dostarcza
jące wrażeń estetycznych i niewątpliwie wpływają na atrakcyjność krajobrazu. 
Wokół niektórych z nich, szczególnie tych wyprowadzających wody mineralne, 
powstały "mini pijalnie", które są znane i oblegane przez kuracjuszy i turystów. 
Wśród nich są również źródła mające swoją udokumentowaną długą i ciekawą 
historię; to im zawdzięczają swój początek i sławę uzdrowiska i warzelnie. To 
one były i są nadal miejscami kultu, tematem legend, natchnieniem poetów 
i malarzy. Usłyszano wreszcie niepowtarzalne dźwięki wydawane przez źródła 
codziennie od setek lat, z których uchodzi w periodycznych skurczach C02. 
Stały się przez to inspiracją także dla muzyków, którzy wydali płytę, rejestrując 
autentyczne brzmienie dźwięków z głębi Ziemi. 
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