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ZRÓŻNICOWANIE RÓWNOWAGI HYDRODYNAMICZNEJ WÓD 
PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH W DOLINIE MAŁEJ  
RZEKI MIEJSKIEJ (NA PRZYKŁADZIE SOKOŁÓWKI – ŁÓDŹ)

SPATIAL DIVERSITY OF THE HYDRODYNAMICS EQUILIBRIUM OF GROUNDWATER AND 
SURFACE WATER IN SMALL URBAN RIVER VALLEY (SOKOLOVKA CASE STUDY – ŁODZ)*

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wód podziemnych w dolinie So-
kołówki w Łodzi przeprowadzonych w okresie od maja 2008 do marca 2012. W dolnej 
części zlewni, mniej przekształconej przez człowieka, kontakty wód powierzchniowych 
z podziemnymi mają charakter naturalny. W części środkowej widoczne są zmiany ukła-
du wód podziemnych powodowane przez działalność człowieka. Wyrażają się one m.in. 
występowaniem wtórnego maksimum położenia zwierciadła wody podziemnej (głów-
nie w styczniu), związanego ze śródzimowymi roztopami. Statystycznie istotna tendencja 
do wzrostu położenia zwierciadła wody podziemnej została stwierdzona tylko w jednym 
piezometrze reprezentującym poziom wodonośny nie związany prawdopodobnie z wo-
dami występującymi w dolinie cieku. 

Słowa kluczowe: wody podziemne, kontakty hydrauliczne, wahania sezonowe

Summary: In the article there are shown the results of the research on the groundwater 
in the valley of Sokolovka in Łódź, which was conducted between May 2008 and March 
2012. There are natural character of contacts between surface waters and groundwater in 
the low part of the river, which is less transformed by the human. In the middle course 
of the river the hydraulic contacts are unsettled by anthropopressure. There is a natural 
character of the seasonal fluctuations of groundwater in the low part of the catchment. In 
the rest of the area there are some transformations of these natural course of groundwater 

* Artykuł opracowano w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN 
– N 306 073340). 
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table changes due to anthropopressure. These changes are expressed by secondary max-
imum of groundwater level (especially in January) inducted by inter-winter melts. There 
is only one piezometer with statistically significant increase of groundwater table. It rep-
resents aquifer which is probably not associated with alluvial groundwater. 

Key words: groundwater, hydraulic contacts, seasonal fluctuations

Wprowadzenie i obszar badań

Warunki występowania wód podziemnych na obszarach zurbanizowanych 
są bardzo zróżnicowane. Powszechnie uważa się, iż ze względu na duży udział 
powierzchni uszczelnionych oraz funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczo-
wej zwierciadło wód gruntowych jest wyraźnie obniżone w stosunku do swe-
go pierwotnego, naturalnego położenia (Hiscock 2008). W związku z tym rze-
ki często tracą kontakt hydrauliczny z wodami podziemnymi i zamiast drenować 
zbiorniki wód podziemnych mogą zacząć je nawadniać, co skutkuje wyraźnym 
zmniejszeniem odpływu podziemnego w stosunku do zlewni quasi-naturalnych 
(Nowicka 2002). W przypadku cieków zanieczyszczonych skutkuje to często ska-
żeniem wód aluwialnych i całej doliny rzecznej. Problem ten dotyczy zwłasz-
cza małych cieków, które słabo rozcinają powierzchnię terenu i zasilane są tylko 
z płytko położonych poziomów wodonośnych. W związku z możliwymi zmia-
nami warunków występowania wód podziemnych na obszarze miasta autorzy 
postanowili zbadać interakcje między wodami powierzchniowymi i pozioma-
mi wodonośnymi w dolinie Sokołówki. Starali się również określić dynamikę 
zwierciadła wód podziemnych w zależności od położenia piezometru ujmujące-
go wody podziemne. 

Zlewnia Sokołówki położona jest niemal w całości na obszarze Łodzi. Rze-
ka bierze swój początek w północno-wschodniej części miasta w okolicy byłej 
wsi Różki i płynie mniej więcej równoleżnikowo uchodząc do Bzury tuż poza 
granicami miasta. Obserwowana przez Katedrę Hydrologii i Gospodarki Wod-
nej Uniwersytetu Łódzkiego zlewnia zajmuje powierzchnię 19,21 km2 (Bartnik 
i in. 2008; ryc 1). Górną i środkową jej część budują gliny zwałowe, dolną zaś – 
piaski wodnolodowcowe. Na znacznej części zlewni osady te przykryte są war-
stwą „osadów antropogenicznych” ograniczających odnawialność zasobów wód 
podziemnych. Obszary zurbanizowane zajmują w zlewni 47% powierzchni, lasy 
i parki – 19%, a użytki rolne – 23%. Zabudowa koncentruje się w środkowej 
i górnej części, podczas gdy najmniej przekształcone obszary użytkowane rolni-
czo – w dolnej (ryc. 2). 
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Ryc. 1. Lokalizacja zlewni Sokołówki (Bartnik i in. 2008)
Fig. 1. Location of the Sokolovka catchment (Bartnik et al 2008)

Metody

Kartowanie położenia zwierciadła wód podziemnych w dolinie Sokołówki zosta-
ło przeprowadzone w okresie od maja do lipca oraz w listopadzie 2011 r. Pomia-
ry prowadzono przy pomocy świstawki hydrogeologicznej w punktach wierceń 
wykonanych świdrami geologicznymi wzdłuż przekrojów kontrolnych zazna-
czonych na ryc. 2A (przekroje od A do I). Transekty koncentrują się w środko-
wej i dolnej części zlewni, tam gdzie możliwe było wykonanie odwiertów. W nie-
których miejscach wiercenie sięgające zwierciadła wody podziemnej nie było to 
możliwe, gdyż pod cienką warstwą gleby znajdował się tzw. „narzut antropoge-
niczny” (gruz, pokruszone płyty betonowe itp.). 

Analizy sezonowej i wieloletniej zmienności położenia zwierciadła wód pod-
ziemnych w dolinie Sokołówki dokonano w oparciu o niemal 4-letnie ciągi ob-
serwacji prowadzonych w trzech rejonach zlewni. Zaznaczono je na ryc. 2 jako 
ramki B, C i D. W przypadku dwóch ostatnich, analizowano serie głębokości 
wody w piezometrach znajdujących się w otoczeniu stawów „Teresy” (ryc. 2C) 
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i „Zgierska” (ryc. 2D). Piezometry w okolicy ul. Liściastej (rys. 2B) tworzą linię 
prostopadłą do koryta Sokołówki, przy czym punkt położony najwyżej (P3) sta-
nowi studnia gospodarska. Poza analizowanymi tu pomiarami głębokości zwier-
ciadła wody, we wszystkich przypadkach prowadzono również obserwacje pod-
stawowych parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych. Wyniki tych 
pomiarów będą jednak przedmiotem odrębnych analiz i opracowań.

Ryc. 2.  Lokalizacja przekrojów hydrogeologicznych i piezometrów pomiarowych (Bartnik i in. 2008)
A – lokalizacja przekrojów i piezometrów pomiarowych na tle użytkowania terenu w zlewni Soko-
łówki, 1 – rzeki, 2 – drogi, 3 – koleje, 4 – dział wodny, 5 – przekroje hydrogeologiczne, 6 – budynki,  
7 – lasy, 8 – parki; B – lokalizacja piezometrów w okolicy ulicy Liściastej; C – lokalizacja piezometrów 
w okolicy zbiornika „Teresy”; D – lokalizacja piezometrów w okolicy zbiornika „Zgierska”.

Fig. 2.  Location of hydrogeological cross-sections and piezometers (Bartnik et al 2008)
A – location of hydrogeological cross-sections and piezometers on the basis of land use in Soko-
łówka catchment, 1 – rivers, 2 – roads, 3 – railway, 4 – watershed, 5 – hydrogeological cross-sec-
tions, 6 – buildings, 7 – forests, 8 – parks; B – location of the piezometers nearby Liściasta street;  
C – location of the piezometers nearby “Teresy” pond; D – location of the piezometers nearby “Zgierska” 
pond. 

Wyniki

Kontakty wód powierzchniowych z podziemnymi
W centralnej Polsce zwierciadło wody podziemnej w warunkach naturalnych, 
bądź quasi-naturalnych, w większości przypadków posiada kontakt z wodami 
rzecznymi. Poziomy wodonośne drenowane są przez cieki, co zobrazowane jest 
na przekroju hydrogeologicznym nachyleniem zwierciadła wody podziemnej 
w kierunku cieku. W przypadku Sokołówki układ taki występuje w pięciu z dzie-
więciu analizowanych transektów zlokalizowanych przeważnie w dolnej, mniej 
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zurbanizowanej części zlewni (ryc. 3). Mniejsza presja wywierana przez człowie-
ka na wody podziemne powoduje, że ich zwierciadło kształtuje się w miarę na-
turalnie. Ciekawe jest, że również najwyżej położony transekt (A na ryc. 2 i 3), 
w miejscu gdzie zmiany w utworach przypowierzchniowych i w użytkowaniu te-
renu są znaczne, charakteryzuje się także naturalnym ukształtowaniem zwier-
ciadła wody podziemnej. Znajduje się on w Parku im. A. Mickiewicza, którego 
otoczenie stanowi osiedle domów jednorodzinnych. W obszarze zabudowy wil-
lowej natężenie infiltracji jest jeszcze względnie duże. Koresponduje to z wyni-
kami uzyskanymi przez Brechtel’a dla niżu niemieckiego, a przytaczanymi przez 
Kowalskiego (1987). Według tego autora wskaźnik infiltracji efektywnej (rozu-
miany jako iloraz infiltracji efektywnej i opadu wskaźnikowego) w rejonie za-
budowy względnie luźnej wynosi około 30 %, podczas gdy dla gruntów ornych 
kształtuje się na poziomie 35–40%.

Ryc. 3.  Przekroje hydrogeologiczne przez dolinę Sokołówki o quasi-naturalnym ukształtowaniu 
zwierciadła wody podziemnej

Fig. 3.  Hydrogeological cross-sections of Sokolovka valley with quasi-natural shape of groundwa-
ter table

W dolinie Sokołówki zlokalizowano również miejsca, w których dobrze wi-
doczny jest wpływ człowieka na ukształtowanie zwierciadła wody gruntowej. 
Dotyczy to zwłaszcza środkowej części zlewni, gdzie przekształcenie środowiska 
jest najsilniejsze (nie uwzględniając górnego, nie objętego badaniami, odcinka 
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rzeki; ryc. 4). W większości przypadków ukształtowanie zwierciadła wody pod-
ziemnej w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wygląda tu naturalnie jednak w mia-
rę oddalania się od rzeki zauważalne jest wyraźne jego obniżanie (transekty C, D 
i E na ryc. 4). W przypadku przekroju hydrogeologicznego w okolicy ulicy Zgier-
skiej (transekt B) dochodzi nawet do ucieczki wody z parkowych stawów, zbu-
dowanych na Sokołówce, do wód podziemnych. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, 
że północny, prawy brzeg rzeki jest w tym miejscu relatywnie słabo uszczelnio-
ny. Na lewym, południowym brzegu rzeki, przekształcenia są większe, a mimo to 
w sąsiedztwie jednego ze stawów, funkcjonuje źródło ascensyjne. Na ukształto-
wanie zwierciadła wody podziemnej w tym przekroju większy wpływ może mieć 
budowa geologiczna. Południowy brzeg tworzą bowiem piaski i żwiry wodnolo-
dowcowe, podczas gdy na północnym brzegu w sąsiedztwie cieku istnieją rela-
tywnie płytko położone gliny zwałowe. Nawiercono je na 2,5 m p.p.t. w otworze 
położonym w tym przekroju najdalej na północ. Zbiornik wód podziemnych jest 
w tym miejscu najwyraźniej mało zasobny i funkcjonuje tylko okresowo, gdyż 
w momencie wiercenia (listopad 2011 roku) nie był zawodniony. Jest to zgodne 
z poglądami Jokiela i Maksymiuka (1993), którzy wśród przeobrażeń stosunków 
wodnych obszaru Łodzi wskazywali między innymi na zanik bądź obniżenie po-
ziomu zwierciadła w wielu czwartorzędowych poziomach wodonośnych.

Ryc. 4.  Przekroje hydrogeologiczne przez dolinę Sokołówki o zmienionym przez człowieka ukształ-
towaniu zwierciadła wody podziemnej.

Fig. 4.  Hydrogeological cross-sections by Sokolovka valley with human-changed shape of groun-
dwater table

W pozostałych przypadkach zwierciadło wód podziemnych nachylone jest 
w kierunku cieku, a więc Sokołówka drenuje warstwę wodonośną. Najwyższe 
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rzędne zwierciadło osiąga jednak już w obrębie terasy, a kilkadziesiąt metrów od 
rzeki ponownie się obniża. Szczególnie dobrze taką sytuację ilustrują przekroje 
hydrogeologiczne odpowiadające transektom C i E (ryc. 4). Najwyższe położe-
nie zwierciadła w obrębie terasy związane jest z jej relatywnie małym przekształ-
ceniem przez człowieka, a co za tym idzie większą przepuszczalnością utworów 
powierzchniowych. W miarę oddalania się od cieku wzrasta udział powierzch-
ni zabudowanych (a więc także uszczelnionych), a infiltracja efektywna maleje. 
Zakłócony zostaje zatem naturalny schemat dostawy wody do rzeki z poziomów 
wodonośnych położonych na wysoczyźnie. Wody podziemne z sąsiedztwa cie-
ków zasilają więc nie tylko wody powierzchniowe, ale także dalej od rzeki poło-
żone fragmenty zbiorników wód podziemnych, pozbawione naturalnego zasila-
nia poprzez infiltrację wód opadowych. Prowadzi to zapewne do zmniejszenia 
odpływu podziemnego. Dla małych rzek okolic Łodzi wynosi on od niespeł-
na 3 dm3s-1km-2 do ponad 6 dm3s-1km-2 (Jokiel, Tomalski 2005). Dla Sokołówki 
wstępne szacunki wskazują, że w profilu zamykającym zlewnię badawczą, nie jest 
on wyższy niż 2 dm3s-1km-2. 

Dynamika wód podziemnych
Analizy sezonowej zmienności położenia zwierciadła wody podziemnej w doli-
nie Sokołówki dokonano dla trzech grup piezometrów (Liściasta, Teresy i Zgier-
ska – ryc. 2B, C, D) na podstawie średnich miesięcznych stanów wody obserwo-
wanych tam w okresie od maja 2008 do marca 2012 r. Warto zwrócić uwagę, iż 
liczba uwzględnionych pomiarów dla poszczególnych miesięcy różniła się nie-
co, głównie za sprawą zakończenia monitoringu przed osiągnięciem pełnego, 
4-letniego okresu obserwacyjnego. Pomiary w rejonie ulicy Liściastej prowa-
dzono początkowo w reżimie dwutygodniowym, zaś w ostatnim roku – mie-
sięcznym.

Największe wahania wód podziemnych w tym rejonie (ryc. 5) występują 
w okresie od lutego do kwietnia. Najszybciej wody podziemne osiągają kulmi-
nację w najpłytszym piezometrze położonym na terasie rzecznej (P1). W mia-
rę wzrostu przeciętnej głębokości do wody (piezometry P2 i P3) termin kulmi-
nacji przesuwa się na kolejne miesiące. Minima przypadają na okres od sierpnia 
do października. Ten schemat wahań odpowiada reżimowi zasilania roztopowo-
odwilżowego wyróżnionego przez Chełmickiego (1991) i typowego według tego 
autora dla obszaru środkowej i wschodniej Polski. 
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Ryc. 5.  Wahania sezonowe zwierciadła wód podziemnych w okolicach ul. Liściastej.
H – głębokość do zwierciadła wody podziemnej; P1, …, P3 – numery piezometrów

Fig. 5.  Seasonal fluctuations of groundwater table nearby Liściasta street. 
H – depth to groundwater level; P1, …, P3 – numbers of piezometers

Ryc. 6.  Wahania sezonowe zwierciadła wód podziemnych w okolicach zbiornika „Teresy”.
H – głębokość do zwierciadła wody podziemnej; T1, …, T4 – numery piezometrów

Fig. 6.  Seasonal fluctuations of groundwater table nearby “Teresy” pond. 
H – depth to groundwater level; T1, …, T4 – numbers of piezometers

W otoczeniu zbiornika „Teresy” (rys. 6) maksymalne stany zwierciadła wód 
podziemnych występują od marca do maja, minima zaś – w październiku i li-
stopadzie. Jednakże przebieg wahań w poszczególnych punktach jest tu jednak 
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bardziej zróżnicowany. We wszystkich piezometrach występują bowiem wtór-
ne maksima. W przypadku położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 
(piezometry T1 i T3), pierwsze maksimum występuje tu już w styczniu i zwią-
zane jest ze śródzimowymi roztopami. Woda w tym czasie szybko dostaje się 
do cieku siecią kanalizacji deszczowej, a następnie może infiltrować z koryta do 
wód podziemnych. Proces ten jest w okresie zimowym efektywniejszy niż infil-
tracja w powierzchni terenu (możliwe przemarznięcie gruntu). Zjawisko to słab-
nie w miarę oddalania się od koryt cieków (brak lub słaba reakcja w przypad-
ku piezometrów T2 i T4). W okresie ciepłym infiltracja obszarowa jest znacznie 
wydajniejsza o czym świadczy duża dynamika zmian wypełnienia poziomu wo-
donośnego w przypadku piezometrów znajdujących się w oddaleniu od cieku  
(T2 i T4). Równocześnie to tu zaznacza się też wtórne maksimum związane 
z opadami okresu letniego (maksimum w sierpniu i wrześniu). 

Ryc. 7.  Wahania sezonowe zwierciadła wód podziemnych w okolicach zbiornika „Zgierska”.
H – głębokość do zwierciadła wody podziemnej; Z1, …, Z8 – numery piezometrów

Fig. 7.  Seasonal fluctuations of groundwater table nearby “Zgierska” pond. 
H – depth to groundwater level; Z1, …, Z8 – numbers of piezometers

Wahania położenia zwierciadła wód podziemnych w sąsiedztwie drugiego 
z obserwowanych zbiorników (Zgierska) są nieco zbliżone do obserwowanych 
w pobliżu stawu Teresy – ryc. 7. Maksima przypadają tu na marzec lub kwiecień, 
zaś minima – na wrzesień lub październik. Zaznacza się tu również, widoczne 
niemal we wszystkich piezometrach, wtórne maksimum związane z roztopami 
śródzimowymi. Brak natomiast letniego maksimum opadowego. Piezometry te 
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położone są w strefie „ucieczki” wody z cieku do poziomów wodonośnych (por. 
podr. „Kontakty wód powierzchniowych z podziemnymi”) i być może tym moż-
na tłumaczyć zaistniałą sytuację. 

Ryc. 8.  Zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej w piezometrze Z1 w okolicy zbiornika 
„Zgierska”. 
H – głębokość do zwierciadła wody podziemnej.

Fig. 8.  Changes of groundwater level in piezometer Z1 nearby „Zgierska” pond. 
H – depth to groundwater level.

Dla wszystkich piezometrów, w których prowadzono wieloletnie obserwa-
cje, obliczono współczynniki kierunkowe trendu liniowego. Ich istotność spraw-
dzono przy pomocy medianowej odmiany nieparametrycznego testu serii zale-
canego do wykrywania istnienia trendu w szeregach czasowych (Mitosek 2003). 
Statystycznie istotną tendencję wzrostu położenia zwierciadła wody podziemnej 
w okresie dłuższym niż roczny stwierdzono tylko w jednym z piezometrów po-
łożonych w otoczeniu zbiornika „Zgierska” (Z1 na ryc. 2). Przebieg zmienności 
położenia zwierciadła wody podziemnej w tym piezometrze zilustrowany został 
na ryc. 8. Położony jest on na południowym stoku doliny w pewnym oddaleniu 
od cieku i nie jest wykluczone, że reprezentuje inny poziom wodonośny niż pie-
zometry zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Relatywnie krót-
ka seria pomiarowa nie pozwala jednak stawiać prognoz co do trwałości tej ten-
dencji.

W oparciu o serie miesięcznych stanów wypełnienia poziomów wodono-
śnych z badanego okresu dokonano również ich korelacji przestrzennej między 
sąsiadującymi ze sobą piezometrami. Wyniki przedstawiono na ryc. 9, przy czym 
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za silne uznano tylko związki o R > 0,7 a więc o współczynniku determinacji 
przekraczającym 50%. 

Ryc. 9.  Korelacje między szeregami czasowymi położenia zwierciadła wody podziemnej.
A – okolice ulicy Liściastej; B – okolice zbiornika „Teresy”; C – okolice zbiornika „Zgierska”; 1 – piezometry, 
2 – współczynnik korelacji, 3 – rzeki i stawy

Fig. 9.  Correlations between time series of groundwater level.
A – nearby Liściasta street; B – nearby “Teresy” pond; C – nearby “Zgierska” pond; 1 – piezometers, 2 – cor-
relation coefficient, 3 – rivers and ponds

W okolicy ulicy Liściastej istotne są korelacje pomiędzy stanami wód pod-
ziemnych we wszystkich piezometrach, choć najsilniejsze są one między poło-
żonymi na stoku i na terasie (P1 i P2). W tym przypadku mówić zatem mo-
żemy o zachowaniu quasi-naturalnego charakteru zbiornika wód podziemnych 
i drenażu wód podziemnych przez ciek (transekt ten położony jest niedaleko 
przekroju hydrogeologicznego F; por. ryc. 2). W otoczeniu zbiornika „Teresy” 
korelacje między wahaniami zwierciadła wód podziemnych w piezometrach są 
zdecydowanie słabsze. Najsilniejsze istnieją między pomiarami zarejestrowany-
mi w otworach, w których stwierdzono okresowe zasilanie z cieku w okresie zi-
mowym (T1 i T3). 

W przypadku piezometrów w otoczeniu zbiornika „Zgierska” sytuacja jest 
najbardziej skomplikowana. Zdecydowanie wyróżniają się tu piezometry Z1 
i Z7, których wahania zwierciadła wód podziemnych nie wykazują podobień-
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stwa do obserwowanych w innych. W przypadku pierwszego z nich przyczyną 
słabych korelacji jest istnienie, omawianej wyżej tendencji wzrastającego wypeł-
nienia poziomu wodonośnego. W drugim, zdarzają się okresowe znaczne spadki 
zwierciadła wody podziemnej o niezidentyfikowanej jak dotąd przyczynie i nie-
mające swych odpowiedników w sąsiednich piezometrach. 

Pozostałe otwory pomiarowe charakteryzują się współzmiennością wahań. 
Zwraca uwagę, że istotne są nawet powiązania między piezometrami położony-
mi przy zbiorniku na jego południowym brzegu oraz najdalej położonymi otwo-
rami kontrolnymi na brzegu północnym. Może być to potwierdzeniem ruchu 
wód podziemnych w tym kierunku, jaki został już zidentyfikowany w przekroju 
hydrogeologicznym B na ryc. 4, położonym w sąsiedztwie tych piezometrów.

Podsumowanie

W dolinie Sokołówki zidentyfikowano strefę, w której zwierciadło wód podziem-
nych kształtuje się w sposób zbliżony do naturalnego. Znajduje się ona w dolnej, 
słabo przekształconej przez człowieka części zlewni. W środkowym biegu cie-
ku związki wód podziemnych z powierzchniowymi są zakłócone przez antropo-
presję. Drenażowi liniowemu podlegają tu tylko części poziomów wodonośnych 
położone pod terasami rzecznymi. Ruch wody podziemnej odbywa się stąd nie 
tylko do cieku, ale również w kierunku przeciwnym, do części poziomów wo-
donośnych położonych pod silnie przekształconymi i uszczelnionymi częściami 
miasta, gdzie wytworzyły się rozległe strefy depresyjne. Zidentyfikowano rów-
nież miejsca, w których Sokołówka pełni funkcję irygującą w stosunku do wód 
gruntowych.

Sezonowe wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych w mniej prze-
kształconej przez działalność człowieka części zlewni są quasi-naturalne. W ob-
szarach o silniejszej antropopresji widoczne są już ich modyfikacje polegające na 
pojawieniu się wtórnego maksimum związanego głównie z roztopami śródzimo-
wymi. Sytuacja taka jest w warunkach naturalnych charakterystyczna raczej dla 
zachodniej części Polski (Chełmnicki 1991). 

W większości poziomów wodonośnych nie stwierdzono istotnych statystycz-
nie tendencji zmian ich wypełnienia. Jedynie w piezometrze położonym na stoku 
doliny i niemającym najprawdopodobniej związku z wodami dna doliny, stwier-
dzono znaczący sukcesywny wzrost stanów wody w niemal 4-letnim okresie ob-
serwacyjnym.
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