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1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

1989 – podjęcie pracy na stanowisku asystenta staŜysty w Zakładzie Melioracji Rolnych i Leśnych 

na Wydziale Melioracji Wodnych, Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

1990 – powołanie na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Melioracji Rol-

nych i Leśnych na Wydziale Melioracji Wodnych, Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, 

2000 – powołanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska na 

Wydziale InŜynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w Kra-

kowie, 

2012 – powołanie na asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Melioracji i Kształtowania 

Środowiska na Wydziale InŜynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im 

Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ 

1989 – uzyskanie stopnia magistra inŜyniera melioracji wodnych na Wydziale Melioracji Wodnych, 

Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w Krakowie. Praca magisterska, pt. ”Dynamika 

wzrostu plonowania i cechy morfologiczne jęczmienia jarego „Grit” przy zróŜnicowanym 

nawoŜeniu azotowym w warunkach deszczowania na glebie lekkiej” – promotor Prof. dr 

hab. inŜ. Piotr Prochal. 

1995 – otwarcie przewodu doktorskiego – promotor Prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Rajda 

2000 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie – kształtowanie śro-

dowiska, nadany uchwałą Rady Wydziału InŜynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rol-

niczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawa doktorska, pt. „Odpływy wody z rolni-

czych mikrozlewni Pogórza Karpackiego”. Promotor prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Rajda, 

recenzenci: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Kostrzewa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, dr 

hab. inŜ. Krzysztof Ostrowski, Akademia Rolnicza im Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pu-

bliczna obrona pracy odbyła się 27 kwietnia 2000 roku i została obroniona z wyróŜnieniem 

na Wydziale InŜynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w 

Krakowie. 

3. OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNO ŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy, wdroŜeniowy i inŜynierski obejmuje 108 pozycji w tym 

40 recenzowanych opublikowanych prac naukowych [A.1.1–A.1.5, B.1.1–B.1.8, B.2.1–B.2.25], 12 

prac o charakterze popularno-naukowym [A.2.1–A.2.2, B.3.1–B.3.10] oraz 56 opracowań nieopu-

blikowanych [A.4.1–A.4.6, B.5.1–B.5.14, B.6.1–B.6.32]. Są to głównie prace zespołowe, z których 
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38 oryginalnych prac twórczych opublikowałem w 18 czasopismach naukowych (dwie pozycje 

równolegle w języku polskim i angielskim), z tego 11 artykułów ukazało się w języku angielskim 

oraz jedna w języku niemieckim. Łączna suma punktów według punktacji MNiSzW (2013r.) za ory-

ginalne prace twórcze wynosi 309 z czego 100 punktów to mój udział indywidualny. 

W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora  na mój dorobek składało się 5 recenzowa-

nych opublikowanych prac naukowych [A.1.1–A.1.5] i dwie popularno-naukowe [A.2.1–A.2.2] oraz 

4 prace nieopublikowane [A.4.1–A.4.4]. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  mój dorobek naukowo-badawczy powiększył 

się o 45 prac opublikowanych, z czego 33 to oryginalne [B.1.1–B.1.8, B.2.1–B.2.25] recenzowane 

prace twórcze zamieszczone w czasopismach naukowych oraz 10 popularno-naukowych [B.3.1–

B.3.10], spośród nich 5 prac znajduje się w bazie Journal Citation Reports. Prace indywidualne 

stanowią dwie pozycje [B.2.1, B.2.9]. Jestem współautorem 3 monografii, z tego dwóch wydanych 

równocześnie w języku angielskim i polskim, poświęconych jakości wody w małych zlewniach po-

łoŜonych w województwie małopolskim [B.1.2, B.1.3, B.2.23] oraz 1 monografii dotyczącej przy-

rodniczych i hydrochemicznych uwarunkowań rewitalizacji zbiornika wodnego „Chechło” w gminie 

Trzebinia [B.1.24]. 

Wyniki badań naukowych prezentowałem w formie referatów (17) i posterów (6) na 8 konfe-

rencjach międzynarodowych i 14 krajowych [Z.1.1–Z.1.5, Z.2.1–Z.2.32]; z tego 14 referatów i 5 

posterów po uzyskaniu stopnia doktora. Jestem współautorem 36 prac projektowych, ekspertyz i 

badań zamawianych [A.5.1–A.5.3, B.5.14, B.6.1–B.6.32], 15 rocznych i wieloletnich sprawozdań z 

badań własnych i statutowych [A.4.1–A.4.4, B.5.1–B.5.11] oraz 4 sprawozdań z projektów badaw-

czych finansowanych przez KBN i MNiSzW [A.4.5–A.4.6, B.5.12–B.5.13]. 

Opublikowane artykuły według bazy Web of Science były cytowane 8 razy. Mój Indeks H 

(Hirscha) wynosi 1. Sumaryczny Impact Factor (IF) moich publikacji według listy Journal Citation 

Reports wynosi 4,046. 

Wykonałem recenzję dwóch publikacji dla czasopisma Polish Journal of Environmental Studies. 

Szczegółowo mój dorobek naukowy przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wyszczególnienie Ogółem 
Przed 

doktoratem  
Po 

doktoracie  

Prace publikowane:    

− oryginalne prace twórcze na podstawie badań własnych 40 5 35 

− artykuły popularyzujące 12 2 10 

Razem: 52 7 45 

W tym prace:    

− w języku angielskim 11 − 11 

− w języku niemieckim 1 − 1 

− w materiałach konferencji międzynarodowych 1 − 1 



Autoreferat z elementami Ŝyciorysu i opisem jednotematycznego cyklu publikacji 

- 3 - | S t r o n a 
 

− indywidualne 2 − 2 

Prace nie publikowane:    

− rozprawy 1 1 − 

− sprawozdania końcowe z wieloletnich badań 15 4 11 

− prace projektowe, ekspertyzy, badania zamawiane 36 3 33 

− granty 4 2 2 

Razem: 56 10 46 

Łącznie:  108 17 91 
 

Zestawienie dorobku wg oceny punktowej MNiSzW (2013r.) w następujących czasopismach na-
ukowych: 

Punkty 
wg 

MNiSzW Wydawnictwo 

Ję
zy

k 
pu

bl
ik

a-
cj

i*
 Liczba  

prac IF 
ind. za 
czaso-
pismo 

suma 

Czasopisma naukowe posiadaj ące współczynnik wpływu impact factor (IF)  

Polish Journal of Environmental Studies A 2 0,543
0,600 15 30 

Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona 
Środowiska) P 2 0,806 15 30 

Water A 1 1,291 25 25 

Czasopisma naukowe nieposiadaj ące współczynnika wpływu impact factor (IF)  

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych P 3 - 6 18 

Zeszyty Naukowe AR w Krakowie P 4 - 4 16 

Postępy Nauk Rolniczych P 1 - 6 6 

Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus P/A 4 - 4 16 

Gaz, Woda i Techniki Sanitarne P 4 - 6/9 27 

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – s. Melior. i InŜ. 
Środ. P 2 - 4 8 

Acta horticulturae et regiotecturae – Slovaca Universitas 
Agricultural 

A 4 - 2 8 

Jurnal of Ecological Enginering A 2 - 7 14 

Zeszyty Komisji Geodezji i InŜynierii Środowiska PAN P 1 - 2 2 

Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft (Niemcy) N 1 - 4 4 

Monografie w języku angielskim i polskim P/A 2 
2 

- 25 
20 

90 

Stacje terenowe monitoringu Środowiska Przyrodniczego w 
Polsce. red. Kostrzewski A., Stach A.; Bibl. Monitoringu 
Środowiska Warszawa 

P 1 - 1 1 
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Biuletyn Regionalny Zakładu Upowszechniania Postępu AR 
w Krakowie P 1 - 1 1 

Gospodarka Wodna P 1 - 6 6 

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich P 2 - 4/5 9 

Ogółem 38 4,046 - 309 
* P – język polski, A – język angielski, N – język niemiecki 

3.1. Kierunki bada ń i osi ągni ęcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora 

Głównym kierunkiem moich badań przed doktoratem, realizowanych od 1991 r. pod kierun-

kiem Prof. dr hab. inŜ. Włodzimierza Rajdy, był reŜim hydrologiczny elementarnych zlewni rol-

niczych na terenie podgórskim. Poznanie reŜimu odpływu wody z małych i bardzo małych zlewni 

rolniczych, połoŜonych w róŜnych warunkach klimatycznych i glebowych, podlegających określo-

nym oddziaływaniom antropogennym, moŜe mieć znaczenie gospodarcze i ekologiczne. Do reali-

zacji tego celu od 1991 roku uczestniczyłem, jako jeden z wykonawców, w badaniach polowych i 

laboratoryjnych nad zmianami ustroju hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni rolniczych na 

terenie podgórskim (grant KBN nr 5 5654 91 02) [A.4.5]. Do badań wytypowano cztery zlewnie 

rolnicze połoŜone w dwu mezoregionach Pogórza Karpackiego, róŜniących się niektórymi czynni-

kami fizjograficznymi. Pozwoliło to na określenie ich aktywności hydrologicznej, wartości średnich 

dobowych odpływów jednostkowych, odpływów dyspozycyjnych i o określonym prawdopodobień-

stwie występowania oraz wskaźników i współczynników odpływu. W związku z duŜą w naszym 

klimacie zmiennością warunków meteorologicznych w naszym klimacie, badania prowadziłem do 

1998 (1996 uzyskałem grant promotorski nr 5 P06H 027 10, [A.4.6.]). ZałoŜeniem wydłuŜonego 

cyklu pomiarów było zwiększenie szansy wystąpienia w tym czasie lat o moŜliwie duŜym zróŜnico-

waniu opadów atmosferycznych, które są czynnikiem decydującym o pojawianiu się i wielkości 

odpływów. Dzięki temu uzyskano ciągi o większej liczebności danych i zwiększonej rozpiętości 

odpływów ekstremalnych – zatem pewniejszą podstawę do dociekań statystycznych i opartego na 

nich wnioskowania. Badaniami objęto dwie pary mikrozlewni: A i D w Gaju oraz B i G w Rzykach. 

Znajdują się one w dwu mezoregionach południowej Polski róŜniących się warunkami opadowymi i 

połoŜeniem wysokościowym nad poziom morza, a w pewnym stopniu takŜe warunkami glebowymi. 

W zlewniach tych zainstalowano deszczomierze (Hellmanna) oraz pluwiografy, którymi dla kontroli, 

rejestrowano przebieg zdarzeń opadowych. Na ciekach głównych wszystkich mikrozlewni wykona-

no przekroje hydrometryczne składające się z Ŝelbetowych stopni o wysokości 0,60 m, dwudziel-

nych przelewów typu trójkąt-trapez osadzonych na stopniach – oraz wodowskazów i studzienek 

limnigraficznych. Wartości odpływu wody ustalano na podstawie ciągłych pomiarów stanów wody 

na przelewach rejestrowanych za pomocą limnigrafów o zapisie tygodniowym. Limnigrafy umiesz-

czono w zamkniętych klatkach drewnianych posadowionych na studzienkach połączonych rurą z 

korytem cieku. Ponadto stany wody kontrolowano codziennie na wodowskazach umiejscowionych 
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obok rury łączącej koryto cieku ze studzienkami limnigrafów. Wyniki obliczeń stanowiły podstawo-

wy materiał do analizy i porównań pomiędzy zlewniami pod względem: dobowej dynamiki odpływu, 

miesięcznych, sezonowych, rocznych i średnich z wielolecia warstw odpływu (wskaźników odpły-

wu), współczynników odpływu, wielkości odpływów o określonym prawdopodobieństwie.  

Częstotliwość występowania średnich dobowych odpływów jednostkowych w dm3·s-1·ha-1 

poddano analizie statystycznej. Empiryczny rozkład częstotliwości odpływów dla obliczonego po-

działu klasowego aproksymowano rozkładem teoretycznym, którego dystrybuanta posłuŜyła do 

obliczenia wartości odpływów o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia przez odpływ 

rzeczywisty. Estymację parametrów rozkładu przeprowadzono metodą maksimum wiarygodności, 

a jego weryfikację nieparametrycznym testem zgodności λ-Kołmogorowa.  

Zlewnie A i D w Gaju są połoŜone na terenie o średnim spadku 8,3% i 13,2%, na glebach o 

składzie granulometrycznym pyłów zwykłych i pyłów ilastych charakteryzujących się średnią i słabą 

przepuszczalnością. Zlewnie B i G w Rzykach połoŜone są na terenie o spadku średnim 10,3% i 

13,9%, na glebach o składzie granulometrycznym iłów pylastych, pyłów ilastych, glin lekkich i cięŜ-

kich o słabej przepuszczalności. Pogórze Wielickie (zlewnie A i D) charakteryzuje się nieco cieplej-

szym klimatem w porównaniu do zlewni Beskidu Małego (zlewnie B i G). Średnie roczne tempera-

tury powietrza za sześcioletni okres badań wynosiły – w Gaju 8,6 0C, a Rzykach 8,2 0C, przy śred-

nich z wielolecia odpowiednio 7,7 i 7,6 0C. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe okres badawczy na terenie 

obu mezoregionów był cieplejszy niŜ normalnie. Średnia roczna suma opadu za okres badawczy 

na obiekcie Rzyki (zlewnia B i G) była o 169 mm wyŜsza niŜ w zlewniach na terenie Pogórza Wie-

lickiego. Sumy opadów atmosferycznych wskazują, Ŝe okres badawczy w przypadku mikrozlewni 

A, D i G moŜna określić jako średnio suchy, w mikrozlewni B jako normalny. Średnie za okres ba-

dawczy warstwy (wskaźniki) odpływu ze zlewni B i G przewyŜszały ponad dwukrotnie warstwy 

(wskaźniki) odpływu ze zlewni A i D. W mikrozlewni A parametr ten był o 56 mm niŜszy od analo-

gicznego w mikrozlewni D. Jednocześnie był to najniŜszy średni wskaźnik odpływu z wszystkich 

badanych mikrozlewni. NaleŜy tu zauwaŜyć, Ŝe zlewnia ta charakteryzowała się najniŜszym śred-

nim spadkiem terenu i stosunkowo niską długością jednostkową cieku. Średnie warstwy odpływu w 

mikrozlewniach połoŜonych na terenie Beskidu Małego były równieŜ zróŜnicowane. Odpływ suma-

ryczny w B był o 105 mm wyŜszy niŜ w G. Zarówno tu, jak i w Gaju przyczyną zróŜnicowania były 

warunki lokalne. Natomiast czynnikiem róŜnicującym odpływ pomiędzy regionami był przede 

wszystkim opad atmosferyczny, w dalszej kolejności inne warunki klimatyczne i geomorfologiczne. 

Średnie współczynniki odpływu w warunkach obiektów badawczych w Gaju i Rzykach wynosiły 

odpowiednio około 29 i 49% opadów atmosferycznych. Były więc o około 24% wyŜsze od stwier-

dzonych na Pojezierzu Mazurskim i około 58% mniejsze niŜ w Pieninach. Statystyczna analiza 

średnich dobowych odpływów jednostkowych z badanych mikrozlewni wykazała, Ŝe rozkład empi-

ryczny średnich dobowych odpływów jednostkowych moŜe być, podobnie jak w przypadku zlewni 

większych, aproksymowany rozkładem logarytmiczno-normalnym. Rozkład ten szczególnie często 
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ma zastosowanie w badaniach hydrologicznych przy opisie przepływów w ciekach, a w odniesieniu 

do czynników meteorologicznych – do aproksymacji empirycznego rozkładu opadów atmosferycz-

nych. Obliczone w oparciu o ten rozkład odpływy jednostkowe o określonym prawdopodobieństwie 

przewyŜszenia przez odpływ rzeczywisty w warunkach Beskidu Małego okazały się około dwukrot-

nie większe niŜ w warunkach Pogórza Wielickiego. Porównanie wartości średnich rocznych odpły-

wów jednostkowych dla warunków dorzecza Górnej Wisły (0,087 dm3·s–1·ha–1) z odpływami jed-

nostkowymi z mikrozlewni Pogórza Wielickiego wykazało, Ŝe w wartości tych ostatnich były, śred-

nio za okres badawczy, niŜsze o 0,014–0,020 dm3·s–1·ha–1. Natomiast w warunkach Beskidu Małe-

go, odpowiednio w zlewniach G i B stwierdzono średnio wyŜsze wartości odpływów jednostkowych 

niŜ w dorzeczu Górnej Wisły – od 0,030 do 0,062 dm3·s–1·ha–1. Uzyskane wyniki odpływów jed-

nostkowych z zlewni Beskidu Małego, w którym połoŜone są zlewnie B i G, były bardzo bliskie war-

tościom stwierdzonym dla dorzecza Skawy (0,13 dm3·s–1·ha–1).  

Dla praktyki decyzyjnej w zakresie gospodarowania lokalnymi zasobami wodnymi, poza 

moŜliwością określenia wartości odpływów jednostkowych w dm3⋅ s-1⋅ha-1 istotne są informacje 

dotyczące całkowitych ilości wody odpływającej z obszarów rolniczych. Na postawie dokonanych 

obliczeń ilości te w warunkach przeprowadzonych doświadczeń wynoszą, średnio dla badanego 

okresu i mikrozlewni w Gaju od ponad 1100 do prawie 2000 m3 z 1 hektara w ciągu roku, nato-

miast w Rzykach analogiczne wartości były ponad dwukrotnie większe. Przy moŜliwości groma-

dzenia, kontrolowania i transformacji odpływu, przynajmniej część tej ilości moŜna by wykorzystać, 

zachowując przepisy prawa, do zaspokojenia miejscowych potrzeb gospodarczych lub ekologicz-

nych, np. do pokrycia okresowych niedoborów wodnych w uprawach roślin przy zastosowaniu 

oszczędnych systemów nawadniania, do lokalnego zaopatrzenia osiedli w wodę, hodowli ryb lub 

podtrzymania lokalnych biotopów wodnych w celu zachowania róŜnorodności biologicznej i pod-

niesienia walorów krajobrazowych i rekreacyjnych terenów wiejskich [A.1.1, A.1.4, A.1.5]. 

Drugi kierunek moich badań dotyczył reŜimu hydrochemicznego wód odpływaj ących z 

małych zlewni rolniczych o ró Ŝnym u Ŝytkowaniu i zagospodarowaniu na terenie podgór-

skim i górskim . Celem tych badań było ustalenie zakresu wartości oraz sezonowej zmienności 

stęŜeń niektórych wskaźników fizykochemicznych wody powierzchniowej i opadowej. Program 

badawczy obejmował cotygodniowe oznaczanie 12 składników chemicznych w próbkach wody 

odpływającej i opadowej oraz terenowe pomiary temperatury, konduktancji i pH wody. W laborato-

rium metodami standardowymi oznaczano stęŜenia N-NH4, Fe, Na, Ca, Mg, K, N-NO3, Cl, SO4, 

PO4, oraz zawartość suchej substancji, substancji organicznej i wartości pH. W wyniku tych badań 

[A.1.1–A.1.4] określono wpływ niektórych czynników siedliskowych - w szczególności wielkości 

opadów i rodzaju gleb na ustrój hydrochemiczny zlewni rolniczych. Rozpoznano relacje odpływu 

wody oraz stęŜeń i ładunków 12 składników zawartych w odpływie, zachodzące pomiędzy letnią i 

zimową porą roku. Stwierdzono, Ŝe dla jakości wód odpływających z obszarów rolniczych oraz dla 

bilansu nawozowego tych terenów istotne znaczenie mają stęŜenia i ładunki N-NO3 odprowadza-
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nego z odpływami, przy czym znaczenie to jest większe na terenach o wysokich opadach i szkiele-

towych, bardziej przepuszczalnych glebach. Stwierdzono takŜe, iŜ z opadem atmosferycznym do-

starczane są znaczne ilości związków azotowych. StęŜenia i ładunki wnoszone z opadami, w for-

mie N-NO3, są prawie równe albo nawet wyŜsze, w zaleŜności od lokalnych warunków, od odpro-

wadzanych z odpływem. W przypadku N-NH4 wystąpiła znaczna przewaga wnoszenia tego skład-

nika z opadami nad jego odprowadzaniem z odpływami. Ponadto badania wykazały znacznie niŜ-

sze pH wody opadowej niŜ odpływającej ze zlewni - potwierdzając tym samym duŜe znaczenie 

opadów w zakwaszaniu i ługowaniu gleb rolniczo uŜytkowanych [A.1.1–A.1.4]. 

Ponadto przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora zajmowałem się przyczynami małej 

skuteczno ści drenowania na glebach pyłowo-ilastych . Stwierdziłem, Ŝe wraz ze wzrostem głę-

bokości w profilu glebowym rosła istotnie zwięzłość gleby wyraŜająca się wzrostem gęstości obję-

tościowej suchej masy i spadkiem porowatości. Właściwości te w profilu naturalnym gleby były 

zdecydowanie niewystarczające dla dobrego działania drenów, jak równieŜ w stosunku do wyma-

gań roślin uprawnych. RównieŜ zbadana przesiąkliwość podglebia okazała się bardzo mała (rzędu 

0.014 m⋅d-1) praktycznie nieprzepuszczalna. W zasypce drenowej, na głębokości analogicznej do 

nieprzepuszczalnego podglebia w profilu naturalnym (ok. 50-60 cm) wszystkie te parametry po 13 

latach od wykonania drenowania były zdecydowanie korzystniejsze. Gęstość i porowatość były w 

przybliŜeniu takie jak w warstwie ornej i nie pogarszały się wraz ze wzrostem głębokości, a prze-

puszczalność była kilkakrotnie większa osiągając ok. 3.20 m⋅d-1. Na tej podstawie stwierdziłem, Ŝe 

poprawę działania drenów w warunkach nieprzepuszczalnych gleb pyłowo-ilastych, moŜna osią-

gnąć drogą poprawy własności fizyko-wodnych podglebia poprzez spulchniające zabiegi agrome-

lioracyjne. Korzyścią poznawczą jest wykazanie potrzeby wgłębnego spulchniania, które powinno 

się stosować, jako zabieg współdziałający z drenowaniem przy odwadnianiu gleb pyłowo-ilastych 

[A.2.1].  

3.2. Kierunki bada ń i osi ągni ęcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem badania jakości wód powierzchniowych oraz za-

gadnienia związane z hydrologią małych zlewni rolniczych. W tym okresie w swojej pracy nauko-

wej zajmowałem się: 

− określeniem ilo ści wody odpływaj ącej ze zlewni o niekontrolowanym odpływie,  

− wpływem czynników pluwiotermicznych na zasoby wodne , 

− ustaleniem ładunków substancji wynoszonych z małych  zlewni podgórskich u Ŝytkowa-

nych rolniczo, 

− oceną jakości i walorów u Ŝytkowych wód w ciekach, na których planowana jest b udowa 

zbiorników wodnych małej retencji, 

− fizyczno-chemicznymi wła ściwo ściami wody odpływaj ącej, 
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− ekologicznymi i hydrochemicznymi uwarunkowaniami re witalizacji zbiornika wodnego 

„Chechło”, 

− badaniami hydrochemizmu i walorów u Ŝytkowych wód rzeki Poprad, 

− właściwo ściami fizyko-wodnymi gleb w aspekcie zamulania zbio rnika wodnego, 

− zagospodarowaniem wód opadowych spływaj ących z utwardzonych terenów du Ŝego 

kompleksu wielkowymiarowych magazynów,  

− własno ściami wodnymi kompozytów glebowych. 

Badania hydrologiczne nad ilo ścią wody odprowadzanej ze zlewni o niekontrolowanym 

odpływie  w terenach podgórskich rozpoczęte w 1991 roku poszerzyłem zwiększając liczbę cieków 

objętych stałym monitoringiem. W ramach tej tematyki, uwzględniając wyniki zamieszczone w roz-

prawie doktorskiej przedstawiłem miesięczne, sezonowe i roczne wskaźniki i współczynniki odpły-

wu z dwóch małych zlewniach Beskidu Małego oraz ustaliłem, Ŝe wartości odpływów jednostko-

wych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia przez odpływ rzeczywisty były większe w 

mikrozlewni B niŜ w G. Uwidocznił się tu wpływ opadu atmosferycznego oraz lokalnych warunków 

siedliskowych na wielkość odpływu. [B.2.1–B.2.4]. 

Badania w mikrozlewniach Beskidu Małego, przeprowadzone w okresie zaliczanym do średnio 

suchych i cieplejszych niŜ przeciętnie na tym terenie, pozwalają stwierdzić iŜ wykładnikiem aktyw-

ności hydrologicznej badanych mikrozlewni były odpływy stanowiące w tym okresie 54% (mikro-

zlewnia B) i 44% (mikrozlewnia G) opadów atmosferycznych. Średnioroczny wskaźnik odpływu w 

mikrozlewni B wynosił 468 mm i był o 105 mm większy niŜ w mikrozlewni G; zatem moŜliwe do 

uzyskania zasoby wodne w tych mikrozlewniach róŜnią się i są większe w mikrozlewni B. Wpłynęły 

na to większe opady w mikrozlewni B oraz warunki lokalne. Średnie wskaźniki odpływu w po-

szczególnych hydrologicznych latach badań zaleŜał od sumy opadów rocznych i wynosił od 306 do 

599 mm w mikrozlewni B i od 260 do 484 mm w mikrozlewni G. Wartość współczynnika odpływów 

od 42% do 63% i od 36 do 52%. Procentowy udział odpływu w stosunku do opadu w obu tych  

mikrozlewniach był średnio około dwa razy większy w półroczu zimowym niŜ w półroczu letnim, 

natomiast wartości półrocznych wskaźników odpływu róŜniły się nieznacznie. Wynikało to z około 

dwukrotnie większych w półroczu letnim wartości wskaźników opadu oraz niŜszego parowania w 

półroczu zimowym [B.2.1, B.2.9]. 

Badania średnich dobowych odpływów jednostkowych prowadzone, w dwóch małych zlewniach 

doświadczalnych B i G, połoŜonych na terenie Beskidu Małego, pozwoliły stwierdzić Ŝe wśród od-

pływów jednostkowych najczęściej występowały bardzo małe ich wartości. Odpływy do 0,10 dm3⋅s-

1⋅ha stanowiły ponad 55% wszystkich odpływów w cieku mikrozlewni G i ponad 64% w B. Staty-

styczna analiza odpływów wykazała, Ŝe ich rozkład empiryczny moŜe być aproksymowany rozkła-

dem gamma. Obliczone wartości odpływów jednostkowych o określonym prawdopodobieństwie 

przekroczenia przez odpływ rzeczywisty były większe w mikrozlewni B niŜ w G. Uwidocznił się tu 
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wpływ opadu atmosferycznego oraz lokalnych warunków siedliskowych na wielkość odpływu. 

Średnia roczna częstość występowania odpływu w okresie badawczym wynosiła 348 dni w B i 314 

dni w G.  

Odpływ jednostkowy qp – miarodajny do wymiarowania budowli i urządzeń wodnych – zdefi-

niowano jako odpływ, który z prawdopodobieństwem p moŜe zostać przewyŜszony przez losowo 

zmienny odpływ rzeczywisty. PoniewaŜ na terenach podgórskich i górskich występują dwie zasad-

nicze kulminacje odpływu, proponuje się ustalanie odpływu miarodajnego na poziomie prawdopo-

dobieństwa p = 0,005 przewyŜszenia przez odpływ rzeczywisty, tj. o statystycznym okresie wystę-

powania dwa razy w roku. Do celów praktycznych uznano, jako odpływ o statystycznie jednorocz-

nym okresie powtarzalności, wartości obliczone dla p = 0,0025 [B.2.3, B.2.4]. 

Na podstawie dalszych badań określiłem teŜ wpływ warunków pluwiotermicznych na zaso-

by wód odpływaj ących z małej zlewni górskiej . Ustaliłem, Ŝe w siedmioletnim okresie badań 

średnia roczna suma opadów wynosiła 841 mm i była o 9 mm niŜsza od średniej wieloletniej z lat 

hydrologicznych 1950/1951-1999/2000, a średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 5,6°C i 

była o 0,5°C ni Ŝsza od normy wieloletniej. Średnie wartości odpływu w poszczególnych latach ba-

dań zaleŜały od sumy opadów rocznych i wynosiły od 358 do 511 mm. Współczynnik odpływu (C) 

w tych warunkach był średnio około 2,5-krotnie większy w półroczu zimowym niŜ w półroczu let-

nim, natomiast wartości półrocznych odpływów róŜniły się nieznacznie. Wynikało to podobnie jak w 

zlewniach Beskidu Małego z około dwukrotnie większych wartości opadu w półroczu letnim oraz 

niŜszego parowania w półroczu zimowym. Odpływ ulegał znacznym zmianom związanym z wystę-

powaniem pór roku, w zaleŜności od ich charakteru pluwiotermicznego. W okresie zimowym od-

płynęło wody więcej niŜ latem średnio o 35 mm, ale w poszczególnych latach badań rozkład od-

pływu był bardzo zróŜnicowany. W pierwszym roku badań (4-krotnie), drugim (3-krotnie), trzecim 

(1,5-krotnie) a szóstym (2-krotnie) odpływ zimą był większy niŜ latem, natomiast czwartym (nie-

znacznie), piątym i siódmym (2-krotnie) wyŜszy był latem. NajwyŜsze średnie miesięczne wartości 

odpływu (H) odnotowano w czasie roztopów wiosennych w marcu i kwietniu odpowiednio 73 i 65 

mm, co stanowiło 152 i 79% wysokości opadów i spowodowane było warunkami termicznymi jakie 

wystąpiły w tym okresie. 

DuŜa zmienność odpływu jest spowodowana głównie częstymi opadami nawalnymi w czasie la-

ta oraz wprowadzeniem do obiegu na wiosnę znacznych zapasów wody nagromadzonych w po-

krywie śnieŜnej. Dlatego współczynnik odpływu dobrze charakteryzuje odpływ w półroczu letnim, w 

którym o odpływie decyduje przede wszystkim warstwa opadu, natomiast nie sprawdza się to w 

okresie zimowym. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe z obszaru zlewni rolniczej na Pogórzu 

Spisko-Gubałowskim odpływają znaczne ilości wody, które moŜna wykorzystać do zaspokajania 

lokalnych potrzeb gospodarczych lub mogłyby pełnić funkcje krajobrazowe i ekologiczne. Wyniki 

badań mogą być przydatne do obliczania przepustowości budowli wodno-melioracyjnych oraz 

opracowania zasad gospodarki wodnej w małych zbiornikach retencyjnych, w tym moŜliwości pro-
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gnozowania wielkości dopływu, redukcji fal powodziowych i charakterystyki hydraulicznej urządzeń 

upustowych [B.2.5, B.2.10]. 

W oparciu o pomiary opadu atmosferycznego oraz dobowe wartości odpływu wody określiłem 

stęŜenia i ładunki składników wnoszonych z opadem i odpływających z małej zlewni podgórskiej. 

Obliczyłem sezonowe ładunki poszczególnych składników w kg·ha -1 dla małej zlewni  o po-

wierzchni 0,274 km2, w 92% uŜytkowanej jako grunty rolne. Badane wskaźniki fizykochemiczne 

wody osiągały zdecydowanie wyŜsze wartości stęŜeń w przypadku wody odpływającej ze zlewni 

niŜ wody opadowej, jedynie stęŜenie N-NH4 w wodzie z opadów było większe niŜ w wodzie odpły-

wającej, a stęŜenie PO4
-3 w obu rodzajach wód układało się na niemal identycznym poziomie. W 

wodzie opadowej stosunkowo większe stęŜenie przewaŜającej liczby składników wystąpiło w se-

zonie pozawegetacyjnym, chociaŜ na ogół kształtowało się na niskim poziomie. ZróŜnicowanie 

między sezonami było mniejsze w przypadku wody odpływającej niŜ opadowej. W wodzie opado-

wej w pozawegetacyjnej części roku wraz ze wzrostem sum opadów zaznaczył się wyraźnie spad-

kowy trend wartości stęŜeń większości badanych składników. W odniesieniu do wody odpływającej 

podobną prawidłowość w okresie zimowym stwierdzono w przypadku N-NH4, N-NO3, PO4
-3 i K+. W 

okresie letnim prawidłowość taka nie wystąpiła, co moŜe świadczyć o wyrównującej i buforującej 

roli szaty roślinnej.  

Ładunki większości składników odprowadzane z odpływem były znacznie większe od dostar-

czanych przez opad. Wyjątek stanowił N-NH4, którego wynoszenie z odpływem było czterokrotnie 

mniejsze niŜ depozycja z opadami. Ładunki składników zarówno deponowanych z opadem, jak i 

wynoszonych z odpływem w okresie wegetacyjnym były większe niŜ w pozawegetacyjnym. NaleŜy 

odnotować, Ŝe spośród składników waŜnych dla rolnictwa i środowiska N-NO3 był do mikrozlewni 

wnoszony z opadami i odprowadzany z niej z odpływem w ilości kilkudziesięciu kilogramów. Późną 

jesienią oraz zimą notowano najmniejszą ilość substancji chemicznych wynoszonych ze zlewni 

wraz z odpływającą wodą powierzchniową.  

Jednym z głównych kierunków moich badań była ocena jako ści i walorów u Ŝytkowych wód 

w ciekach, na których planowana jest budowa zbiorni ków małej retencji, przepływających 

przez tereny wiejskie i zurbanizowane. W ramach tych badań określiłem, jakość wód w 12 zlew-

niach objętych Programem Małej Retencji Województwa Małopolskiego. 

W roku 2004, wstępne badania pozwoliły na podpisanie z Małopolskim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych porozumienia w sprawie objęcia monitoringiem kolejnych cieków. Spośród 69 

zbiorników małej retencji, projektowanych na ciekach w województwie małopolskim wybrano 12, 

zlokalizowanych po 4 w 3 regionach województwa, róŜniących się warunkami naturalnymi oraz 

sposobem uŜytkowania i zagospodarowania zlewni. Wstępne wyniki badań wykazały duŜą zmien-

ność jakości wody w zaleŜności od badanego cieku [B.2.7, B.2.8, B.2.9, B.2.12, B.2.14, B.2.16, 

B.2.17, B.2.20]. Na kontynuację tych badań uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego w ramach projektu rozwojowego nr R 12 001 02. Dla celów praktycznych 
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określiłem równieŜ walory uŜytkowe badanych wód, z których wnika, Ŝe wskaźnikami obniŜającymi 

jakość, i ograniczającymi wykorzystanie wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w celach 

spoŜywczych są stęŜenia manganu i Ŝelaza. Wysoka ich zawartość jest związana z budową geo-

logiczną, składem chemicznym skał i gleb w zlewni oraz w korytach rzecznych. Występują one 

powszechnie w ciekach na terenie województwa małopolskiego i pochodzą zazwyczaj ze źródeł 

naturalnych.  

Ocena wymagań stawianych wodom śródlądowym, jako środowisku bytowania ryb w warun-

kach naturalnych wykazała, Ŝe stęŜenie azotynów w wodzie prawie wszystkich cieków przekracza-

ło normy – zarówno dla ryb łososiowatych jak i dla ryb karpiowatych (wyjątek stanowi potok Bąbo-

la). Wynik badań jest zgodny ze stanem jakości wód na terenie całego kraju, gdzie na ogólną licz-

bę około 600 punktów pomiarowo-kontrolnych, wymagania te są spełnione tylko w 0,2% dla łoso-

siowatych i w 2% punktów dla karpiowatych [Katalog…2009]. Wobec powyŜszego wydaje się, Ŝe 

obowiązujące normy są zbyt rygorystyczne, gdyŜ spełnienie ich jest praktycznie nieosiągalne, na-

wet na terenach o niskiej presji antropogenicznej. 

Zbiorniki małej retencji planowane do realizacji w zlewniach cieków o wysokim zanieczyszcze-

niu wód, ze względu na zagroŜenie eutrofizacją, powinny być wykonane jako zbiorniki suche i peł-

nić tylko funkcję przeciwpowodziową. 

PowyŜsze badania mają walor utylitarny; mogą posłuŜyć do określenia funkcji planowanych 

zbiorników wodnych w zlewniach badanych cieków [B.2.6, B.2.8, B.2.15, B.2.18, B.2.23].  

W innej zlewni (potok Uniszowski) ustaliłem, na podstawie badań hydrochemicznych prowa-

dzonych przez 3 lata, sezonową zmienność wybranych właściwości fizykochemicznych wody od-

pływającej. Badałem 27 wskaźników fizykochemicznych. Wyniki badań zostały poddane analizie 

statystycznej, której celem było określenie przebiegu zmienności stęŜeń poszczególnych wskaźni-

ków oraz istotności ich róŜnic pomiędzy półroczem letnim (V–X) i zimowym (XI–IV). Stwierdziłem, 

Ŝe większe, statystycznie istotne, stęŜenia ChZT-Mn, fosforu ogólnego, fosforanów, azotu azoty-

nowego, potasu i manganu, jak równieŜ wartości temperatury wody odnotowano w półroczu letnim 

[B.2.17]. 

Podjąłem teŜ badania dotyczące ekologicznych i hydrochemicznych uwarunkowa ń rewita-

lizacji zbiornika wodnego  Chechło w gminie Trzebinia. Na podstawie analizy występowania, róŜ-

norodności i struktury populacji makrobezkręgowców zasiedlających zbiornik Chechło uznano stan 

ekologiczny wód powierzchniowych jako umiarkowany. Na stan ekologiczny wód badanego zbior-

nika wpływ mają nie tylko parametry hydromorfologiczne, ale takŜe jakość wód dopływających do 

zbiornika. Ukształtowanie linii brzegowej zbiornika oraz silna antropopresja wpływają negatywnie 

na zgrupowania makrobezkręgowców zasiedlających wody, głównie poprzez przekształcenie i 

niszczenie ich naturalnych siedlisk. Na podstawie dalszej analizy oraz przeprowadzonych badań 

stwierdziłem, Ŝe róŜnorodność gatunkowa awifauny lęgowej zbiornika Chechło jest stosunkowo 

niewielka, roślinność wodna i szuwarowa zbiornika Chechło nie odznacza się duŜą wartością przy-
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rodniczą. Oceniając stęŜenia (ilości) metali cięŜkich w badanych glebach moŜna stwierdzić, Ŝe 

zawartość chromu i niklu była naturalna, natomiast na niektórych stanowiskach badawczych gleba 

była średnio zanieczyszczona ołowiem i cynkiem oraz silnie zanieczyszczona kadmem. Stwierdzi-

łem, Ŝe zlewnia zbiornika charakteryzuje się duŜą potencjalną zdolnością retencyjną, co związane 

jest przede wszystkim z charakterem uŜytkowania i warunkami topograficznymi, tj. z dominacją 

lasów i nieznacznymi spadkami terenu. Stan ekologiczny wód zbiornika i rzeki Chechło oceniony 

na podstawie wskaźników biologicznych, fizykochemicznych oraz substancji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska wodnego jest umiarkowany (III klasa). Mimo dobrego stanu chemicznego, ale 

ze względu na stan ekologiczny badane wody mają zły stan jakościowy. Woda w zbiorniku i rzece 

Chechło jest trwale zanieczyszczona substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego, któ-

rych źródłem jest środowisko glebowo-roślinne Puszczy Dulowskiej. Pod względem walorów uŜyt-

kowych wody płynące badanymi ciekami i retencjonowane w zbiorniku, ze względu na wartości 

BZT5 oraz stęŜenia fosforu ogólnego i azotu azotynowego, nie stwarzają korzystnych warunków 

dla Ŝycia i rozwoju ryb łososiowatych i karpiowatych. Ponadto w zaleŜności od wykorzystanego 

wskaźnika i metody oceny troficzności, zbiornik Chechło zalicza się do akwenów eutroficznych lub 

nawet hipertroficznych. Stwierdziłem, Ŝe pomimo stosunkowo niewielkiej wartości przyrodniczej 

zbiornik Chechło odgrywa waŜną rolę w zwiększaniu róŜnorodności biologicznej silnie zdegrado-

wanego przez przemysł terenu Gminy Trzebinia. W przyszłych planach zagospodarowania zbiorni-

ka Chechło naleŜy w większym stopniu uwzględnić wymogi ochrony przyrody. Funkcja przyrodni-

cza powinna być dominującą w południowo-wschodniej części zbiornika. Wskazana jest rewitaliza-

cja obszaru, która stworzyłaby moŜliwość zwiększenia liczby gatunków zwierząt i ich liczebności. 

Zmiana warunków siedliskowych, poprzez m. in. modyfikację lub odtworzenie płatów roślinności i 

budowę wysp, przypuszczalnie przyczyni się do poprawy warunków bytowania ptaków. Działania 

takie spowodują  zwiększenie róŜnorodności gatunkowej zwierząt [B.2.24]. 

Zajmowałem się takŜe badaniem hydrochemicznym transgranicznej rzeki Poprad, którego ce-

lem było określenie zmian jako ści wody  na około 60 km odcinku. Niniejszy cel starałem się osią-

gnąć poprzez porównanie oznaczanych w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych wartości kilkudzie-

sięciu wskaźników fizykochemicznych i dwóch mikrobiologicznych, na podstawie których oceniono 

klasy jakości oraz walory uŜytkowe wody powierzchniowej. W pracy przeanalizowałem wyniki 5-

letnich (2008–2012) badań hydrochemicznych rzeki Poprad, prawobrzeŜnego dopływu Dunajca. 

Poprad o długości 167 km i powierzchni zlewni 2077,3 km2, płynie na ponad 100 km odcinku przez 

terytorium Słowacji, na długości 31,1 km jest rzeką transgraniczną, a około 31,0 km odcinek leŜy w 

Polsce. Pod względem abiotycznym jest to średnia rzeka wyŜynna – wschodnia, typu 15. Badania 

prowadzono w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: 1. zlokalizowany był w Leluchowie na gra-

nicy polsko-słowackiej w 62,1 km biegu rzeki, 2. w Piwnicznej-Zdrój – 23,9 km, a 3. w Starym Są-

czu – 2,9 km przed ujściem Popradu do Dunajca. W próbkach wody raz w miesiącu metodami re-

ferencyjnymi oznaczano 21 wskaźników fizykochemicznych i 2 indykatory mikrobiologiczne. W 
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pracy oceniono zmiany klasy jakości i walorów uŜytkowych wody rzeki Poprad na badanym odcin-

ku. Oszacowano nieparametrycznym testem U Manna-Whitney’a statystyczne róŜnice pomiędzy 

wartościami poszczególnych wskaźników oznaczonych w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz danych empirycznych stwierdziłem, Ŝe ze względu na wskaź-

niki fizykochemiczne jakość wody na całej długości badanego odcinka rzeki była dobra (klasa II). 

W punktach 1 i 3 zadecydowało o tym tylko średnie stęŜenie zawiesiny ogólnej, natomiast w punk-

cie 2 tylko wartości ChZ T–Mn, pozostałe z badanych wskaźników nie przekraczały wartości nor-

mowych dla I klasy jakości wody. Często występujące duŜe stęŜenia zawiesiny ogólnej nie spełnia-

ły wymogów stawianych wodom powierzchniowym wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności, a 

wartości kilku wskaźników jakościowych nie stwarzają zbyt korzystnych warunków siedliskowych 

dla Ŝycia oraz rozwoju ryb łososiowatych i karpiowatych. Analiza statystyczna wykazała, Ŝe na 

odcinku pomiędzy punktami 1–3 istotnie zwiększyło się stęŜenie azotu azotynowego, fosforu ogól-

nego, fosforanów i ChZT–Mn, a zmniejszyło się pH oraz zawartość i nasycenie wody tlenem. Po-

nadto stwierdzono, Ŝe w punkcie zlokalizowanym w Piwnicznej-Zdroju istotnie mniejsze były li-

czebności bakterii grupy coli i coli typu kałowego niŜ w punkcie na granicy polsko-słowackiej i w 

punkcie przyujściowym [B.2.25]. 

Badania właściwo ści fizyko-wodnych gleb w aspekcie zamulania zbiorni ka wodnego miały 

na celu sprawdzenie tezy o ograniczonej przepuszczalności gleb podgórskich i małej ich zdolności 

do przyjęcia wód opadowych i roztopowych, co sprzyja spływom powierzchniowym i moŜe pośred-

nio wpływać niekorzystnie na prawidłowe i długotrwałe funkcjonowanie planowanego zbiornika 

retencyjnego Skrzyszów. Tezę tą zweryfikowano na podstawie analizy wyników, z przeprowadzo-

nych w zlewni potoku Korzeń, badań gleboznawczych. Stwierdziłem, Ŝe w badanej zlewni wystę-

pują cięŜsze gleby płowe i brunatne wyługowane, a takŜe lŜejsze gleby brunatne deluwialne i kwa-

śne. Są to przewaŜnie utwory pylaste i pylasto-ilaste, rzadziej pyły piaszczyste, gliny oraz piaski 

gliniaste. Współczynnik filtracji tych gleb kształtował się na poziomie od zera do kilku, kilkunastu 

cm na dobę. Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe stosunkowo duŜe zdolności retencyjne gleb w ba-

danej zlewni (w 1,5 m wartwie od 173 do 347 mm) nie są w pełni wykorzystane, poniewaŜ mają 

one przewaŜnie niekorzystne właściwości fizyczne, a ich wierzchnie warstwy charakteryzują się 

małą przepuszczalnością. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym infiltrację wody opadowej do 

gleby tej zlewni jest duŜe nachylenie stoków oraz często niewłaściwa struktura uŜytkowania jej 

terenu. W celu ograniczenia spływów powierzchniowych i ochrony przyszłego zbiornika wodnego 

przed zamulaniem, naleŜy poprzez odpowiednie zagospodarowanie i uŜytkowanie terenu oraz 

zabiegi agromelioracyjne zwiększyć przepuszczalność gleb w zlewni [B.2.16]. 

W ramach ochrony środowiska wodnego w rejonie Krakowa zająłem się tematyką związaną z 

zagospodarowaniem wód opadowych  spływających z utwardzonego terenu Centrum Logistycz-

nego, składającego się z wielkowymiarowych magazynów. Jakość tych wód jest zagroŜona zanie-

czyszczaniem związkami ropopochodnymi przez cięŜkie pojazdy dostawcze. Aby nie dopuścić do 
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odpływu wód opadowych z tego obiektu do cieku, inwestor wykonał zbiornik, w którym wody te są 

gromadzone. Po wytrąceniu się osadów w zbiorniku, podjęto próbę wykorzystania tych wód do 

zraszania dachu w celu pozbycia się jej poprzez odparowanie. Badania dotyczyły wpływu czynni-

ków meteorologicznych na intensywność ewaporacji wody z dachu. Dla potrzeb badań na terenie 

Centrum Logistycznego zaprojektowano i wykonano specjalistyczną Stację Doświadczalną w po-

staci dachu eksperymentalnego o powierzchni 72 m2, którego pochylenie, długość i pokrycie były 

identyczne jak na dachach magazynów i odpowiednio skonfigurowanej stacji meteorologicznej. Na 

obiekcie mierzono ilość wody doprowadzanej w formie zraszania na dach i odpływającej z dachu, 

a takŜe temperaturę i wilgotność powietrza, prędkość wiatru, energię promieniowania bezpośred-

niego i rozproszonego oraz temperaturę dachu, tj. czynników mających wpływ na ewaporację wo-

dy. Na podstawie pomiarów określono ewaporację całkowitą, jej zmienność godzinową w po-

szczególnych dniach okresu badań, a takŜe zmienność dobową w róŜnych miesiącach i porach 

roku. Ewaporacja całkowita i z jednostki powierzchni zwilŜanej, została wykorzystana do określenia 

powierzchni magazynów niezbędnej do wyparowania wymaganej objętości wody – jak równieŜ do 

zaprojektowania średnic rurociągów doprowadzających i odprowadzających wodę w docelowym 

systemie zraszania. NatęŜenie ewaporacji jednostkowej w warunkach meteorologicznych występu-

jących w okresie badań na obiekcie doświadczalnym wynosiło poniŜej 0,23 dm3·m-2·h-1 dla 50% 

czasu zraszania (mediana), co odpowiada wartości parowania z dachów objętych zraszaniem o 

łącznej powierzchni 51 763 m2, równej 11,9 m3·h-1. Dla 90% okresu zraszania ewaporacja wynosiła 

poniŜej 0,6 dm3·m-2·h-1, czyli dla tego okresu maksymalne parowanie dla całej powierzchni dacho-

wej magazynów wynosiło 31 m3·h-1 [B.5.12].  

W ramach badań dotyczących nawierzchni trawiastych na obiektach sportowych , prowadzi-

łem badania w aspekcie przydatności gliny pylastej i kompozytów do budowy warstwy nośnej boisk 

piłkarskich. Testowano wodoprzepuszczalność gliny pylastej i kompozytów, a ponadto zbadano ich 

zdolności retencyjne. Do oznaczenia składu granulometrycznego pobrano, w 3 płytkich odkryw-

kach na terenie planowanego boiska, próbki gruntu z poziomu próchnicznego 5-30 cm i z poziomu 

podornego 31-45 cm. Do oznaczeń własności fizyko-wodnych pobrano, do pierścieni o pojemności 

100 cm3, 18 próbek o nienaruszonej strukturze (3 odkrywki, 2 poziomy, 3 powtórzenia). Uziarnienie 

oznaczono metodą sedymentacyjną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, gęstość właściwą 

– metodą piknometryczną, gęstość objętościową – metodą grawimetryczną. Współczynniki filtracji 

(K10
g) oznaczono za pomocą laboratoryjnego przepuszczalnościomierza Ejikelkamp, potencjał 

wodny (pF
g
) – na podstawie którego określono zdolności retencyjne materiału – oznaczono w 2-

komorowym ekstraktorze ciśnieniowym. Oznaczenia współczynników filtracji prowadzono, w za-

leŜności od przepuszczalności gruntu, przy stałym lub zmiennym ciśnieniu wody, przy czym ich 

wartości ustalono z uwzględnieniem lepkości wody dla temperatury t=10 ºC. Z warstwy próchnicz-

nej gruntu rodzimego, piasku oraz substratu torfowego utworzono 6 kompozytów, z których pobra-

no, do pierścieni o pojemności 100 cm3, łącznie 18 próbek (3 powtórzenia). Skład ziarnowy i wła-
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sności fizyczne kompozytów, za wyjątkiem frakcji piaskowych i Ŝwirowych oznaczonych metodą 

sitową, badano tak samo jak w przypadku gruntu rodzimego. Próbki kompozytów zagęszczano 

wstępnie pod ciśnieniem p1 = 12 N·cm
-2
 oznaczając ich gęstość objętościową ρ1, porowatość – n1, 

współczynnik filtracji – K1
k i potencjał wodny – pF1. Analogiczne własności (ρ2, n2, K2

k i pF2
k
) ozna-

czono po zagęszczeniu pod ciśnieniem p2 = 78 N·cm
-2
.  

Stwierdzono, Ŝe utworzone kompozyty spełniały wymagania wodoprzepuszczalności mieszanek 

dopuszczonych, normą DIN 18035, do budowy warstwy nośnej boisk. Wymagań nie spełniała na-

tomiast glina pylasta bez domieszki piasku, jednak charakteryzowała się ona wysoką zdolnością 

retencyjną i dostępnością wody dla roślin. Spośród kompozytów największą zdolnością retencyjną 

wyróŜniały się mieszanki o największej zawartości gliny pylastej, ale największą dostępnością wo-

dy charakteryzowały się kompozyty o średniej zawartości gliny pylastej z terenu boiska. Uzyskane 

wyniki mogą być przydatne do uściślenia norm uziarnienia kompozytów i do budowy warstwy no-

śnej planowanych boisk [B.2.22, B.2.23, B.2.25]. 

Badania hydrochemiczne i hydrologiczne opisane w dalszej części autoreferatu, pt. „Jakość i 

odpływy wody z małych zlewni rolniczych na terenie podgórskim” są wynikiem jednotematycznego 

cyklu publikacji, stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. 

4. Wskazanie osi ągnięcia wynikaj ącego z art. 16 ust 2. ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ora z o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)  

− tytuł osiągnięcia naukowego: jednotematyczny cykl publikacji naukowych: „Jakość i 

odpływy wody z małych zlewni rolniczych na terenie podgórskim .” 

B.1.1. Ostrowski K., Kowalik T., Rajda W., Piórecki M., 2005. StęŜenia i ładunki wybranych 

składników wnoszonych z opadami i odpływających z mikrozlewni podgórskiej. Acta Sci. 

Pol., Formatio Circumiectus, 4 (1), s. 25-35. (udział własny – 40%) [4 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych, wykonanie ob-

liczeń, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, redakcja tekstu. 

B.1.2. Kowalik T. , Bogdał A., Kanownik W., Ostrowski K., Rajda W. 2010. Quality and func-

tional values of waters flowing away from catchments of planned small storage reservoirs 

in the Beskid Makowski and śywiecki Mts. Monografia. Wyd. UR Kraków, ss. 94. ISBN 

978-83-60633-53-3 [25 pkt.]. 

Kowalik T. , Bogdał A., Kanownik W., Ostrowski K., Rajda W. 2010. Jakość i walory 

uŜytkowe wód odpływających ze zlewni planowanych zbiorników małej retencji w Beski-

dzie Makowskim i śywieckim. Monografia, Wyd. UR Kraków, ss. 94. ISBN 978-83-60633-



Autoreferat z elementami Ŝyciorysu i opisem jednotematycznego cyklu publikacji 

- 16 - | S t r o n a 
 

52-6. (udział własny – 40%) 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych, wykonaniu obliczeń, analizie danych, opracowanie rozdziału 

wyniki badań, opracowanie i formułowanie wniosków, redakcji tekstu. 

B.1.3. Kanownik W., Kowalik T. , Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. 2012. Quality and usable 

values of waters flowing away from catchments of planned small retention reservoirs in 

the region of Cracow. Monografia, Wyd. UR Kraków, ss. 110. ISBN 978-83-60633-63-2 

(udział własny – 20%) [25 pkt.]. 

Kanownik W., Kowalik T. , Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. 2011. Jakość i walory 

uŜytkowe wód odpływających ze zlewni zbiorników małej retencji planowanych w rejonie 

Krakowa. Monografia. Wyd. UR Kraków, ss. 110, ISBN 978-83-60633-58-8. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowanie koncepcji badań, wykonaniu badań 

terenowych i laboratoryjnych, wykonanie obliczeń, analizy danych, współudział w opra-

cowaniu wniosków, redakcji tekstu. 

B.1.4. Bogdał A., Kowalik T. , Kanownik W., Ostrowski K., Wiśnios M. 2012. Ocena stanu fizy-

kochemicznego wód opadowych i odpływających ze zlewni potoku Wolninka. Gaz, Woda 

i Technika Sanitarna. 8. 362–365. (udział własny – 30%) [6 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych, wykonanie obliczeń, współudział w analizie danych, opraco-

wanie wniosków, redakcja tekstu. 

B.1.5. Kowalik T. , Kanownik W., Bogdał A., Policht-Latawiec A., 2014. Wpływ zmian uŜytko-

wania zlewni wyŜynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Annual Set The 

Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 16, 223-238. (udział własny – 

40%) [15 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: opracowanie koncepcji badań, badania terenowe i laboratoryjne, 

współudział w wykonaniu obliczeń, analizie danych, opracowaniu wniosków, redakcja 

tekstu.  

B.1.6. Rajda W., Kowalik T. , Ostrowski K. 2001. Wskaźniki i współczynniki odpływu z mikro-

zlewni rolniczych na Pogórzu Wielickim. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 390, ser.: InŜy-

nieria Środowiska, z. 22, 47-56. (udział własny – 50%) [4 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowanie koncepcji badań, wykonanie badań 

terenowych, współudział w badaniach laboratoryjnych, wykonanie obliczeń, analizy da-

nych, opracowanie wniosków, redakcja tekstu.  
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B.1.7. Kanownik W., Kowalik T.  2010. Variability of water resources flowing away from small 

agricultural catchment. Polish Journal of Environmental Studies. 19 (1). 65–71. (udział 

własny – 50%) [13 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: opracowanie koncepcji badań, wykonanie badań terenowych, 

współudział w wykonaniu obliczeń, analiza danych, opracowanie wniosków, redakcja 

tekstu. 

B.1.8. Kowalik T. , Wałęga A. 2015. Estimation of CN parameter for small agricultural water-

sheds using asymptotic functions. Water 2015, 7, s.939-955 (udział własny – 50%) [25 

pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: opracowanie koncepcji badań, wykonanie badań terenowych, 

współudział w wykonaniu obliczeń, analizie danych, opracowaniu wniosków, redakcja 

tekstu. 

Wstęp 

Woda jest dziedzictwem, które powinniśmy chronić przed pogarszaniem jej jakości i marno-

trawieniem jej zasobów, poniewaŜ jest jednym z najwaŜniejszych czynników kształtujących środo-

wisko oraz wpływających na Ŝycie i zdrowie ludzi [Duer 2005, Mioduszewski 2003]. Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi decyduje o moŜliwościach wielofunkcyjnego i zrównowaŜo-

nego rozwoju obszarów wiejskich, prowadzącego do poprawy cywilizacyjno-bytowych warunków 

Ŝycia lokalnych społeczności, przy zachowaniu dbałości o stan środowiska naturalnego [Kundze-

wicz 2000, Mosiej i Somorowski 2001].  

Zasoby wodne to takie ilości wody, które są dostępne do wykorzystania w określonym czasie 

i miejscu [Ciepielowski 1999]. Polska naleŜy do krajów o najmniejszych dyspozycyjnych zasobach 

wód powierzchniowych w Europie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, średnie roczne zasoby 

wodne Polski wynoszą około 1580 m3 i są trzykrotnie mniejsze niŜ przeciętnie w krajach europej-

skich [Zieliński i in. 1996]. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi mała pojemność 

zbiorników retencyjnych, która pozwala magazynować tylko do 6,5% średniego rocznego odpływu 

całkowitego [Dobrowolski i Słota 2005, Kasza 2009]. DuŜym problemem jest równieŜ nie najlepsza 

jakość tych skromnych zasobów, które w coraz większym stopniu podlegają wpływom czynników 

antropogenicznych, ograniczających dostępność wody dobrej jakości [śmuda i in. 2001, Szewrań-

ski i in. 2004, Rajda i Kanownik 2006, Koc i Skonieczyk 2007]. Zasoby wodne charakteryzują się 

duŜą zmiennością czasową i przestrzenną [Zieliński i in 1996]. Wody odpływające z obszaru zlewni 

w okresie jej nadmiaru, mogłyby być gromadzone w zbiornikach, między innymi, tzw. „małej reten-

cji”, a następnie posłuŜyć do rozwiązywania niektórych problemów gospodarczych i ekologicznych. 

Długotrwałe susze, powodzie i lokalne podtopienia występujące na skutek gwałtownego przebiegu 

zjawisk meteorologicznych mają charakter klęsk Ŝywiołowych i powodują znaczne straty gospo-
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darcze. Ostatnie lata pokazały, Ŝe zjawiska te mogą wystąpić praktycznie wszędzie, przy tym wez-

brania opadowe są szczególnie niebezpieczne na rzekach górskich i małych rzekach nizinnych. 

Kierując się racjonalnymi przesłankami, konieczne jest wdraŜanie programów gospodarowania 

zasobami wody, poprzez ograniczanie przyczyn i zapobieganie skutkom ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych.  

Działalność człowieka wywiera ogromny i niestety najczęściej negatywny wpływ na środowi-

sko, w tym równieŜ na środowisko wodne. Postęp cywilizacyjny w coraz większym stopniu dopro-

wadza do zmiany rzeźby terenu i pokrywy glebowej, następuje osuszanie lub zalewanie terenów, 

dochodzi do degradacji gleb, lasów, naturalnych ekosystemów oraz wód powierzchniowych. 

Wszystkie te zmiany powstałe w wyniku pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na 

środowisko nazywane są zmianami antropogenicznymi, a wywołujące je działania noszą nazwę 

antropopresji. Przez zanieczyszczanie wód powierzchniowych rozumie się wprowadzanie, ze źró-

deł naturalnych lub antropogenicznych, nadmiernych ilości substancji organicznych i nieorganicz-

nych, które wpływają niekorzystnie na właściwości fizyczne, chemiczne lub mikrobiologiczne wód 

[Chełmicki 2001, Durkowski i in. 2006, Melcer i Olejnik 2006, Niczyporuk i Wiater 2006, Skorbiło-

wicz 2007, Pokładek i Nyc 2008]. Na terenach wiejskich antropopresja wód powierzchniowych jest 

związana z produkcją roślinną i zwierzęcą. Do tego dochodzą zanieczyszczenia z terenów osadni-

czych, wynikające ze zrzutu ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych, ze 

spłukiwania przez wody opadowe róŜnorodnych substancji z posesji, powierzchni komunikacyjnych 

i składowisk odpadów [Twardy i Jaguś 2001] oraz są wynikiem emisji zanieczyszczeń do atmosfe-

ry, które powracają na powierzchnię terenu postaci suchego lub mokrego opadu [Durkowski i in. 

2009, Bogdał i in. 2012]. 

Zapewnienie odpowiedniej ilości oraz jakości wody wymaga więc działań zmierzających do 

zwiększenia dostępności i poprawy jakości jej zasobów. Jednym ze sposobów rozwiązywania pro-

blemów gospodarki wodnej są działania określane mianem małej retencji, które przy pomocy na-

rzędzi przyrodniczo-technicznych i organizacyjnych sprzyjają opóźnianiu odpływu, gromadzeniu 

wody i zwiększaniu jej dostępności dla róŜnych celów i uŜytkowników. NaleŜy podkreślić, Ŝe mała 

retencja przyczynia się równieŜ do poprawy struktury bilansu wodnego w zlewni, ograniczenia 

transportu zanieczyszczeń obszarowych, a tym samym poprawy jakości wód, ochrony i utrzymania 

enklaw ekologicznych, zwiększenia biologicznej róŜnorodności krajobrazu rolniczego i leśnego, 

ochrony siedlisk hydrogenicznych, ograniczenia degradacji gleb organicznych [Mioduszewski i 

Kowalewski 2001, Wiatkowski 2009].  

W ostatnich latach w Polsce notuje się zwiększoną częstotliwość występowania ekstremal-

nych zjawisk hydrologicznych. Co kilka lat pojawiają się katastrofalne susze i wezbrania, a prak-

tycznie, co roku w róŜnych częściach kraju występują miejscowe podtopienia i powodzie wywołane 

krótkotrwałymi opadami nawalnymi. W tych warunkach rola zbiorników małej retencji sprowadza 

się do gromadzenia rezerw wody dla zapewnienia utrzymania przepływów nienaruszalnych (biolo-
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gicznych) i wyrównywania przepływów dyspozycyjnych oraz ochrony przed lokalnymi powodziami 

w dolinach małych cieków [Wagner 2006].  

Głównym zadaniem zbiorników małej retencji jest regulacja przepływów w małych ciekach. W 

ostatnich latach coraz częściej stosuje się modele typu opad-odpływ do symulacji zjawisk hydrolo-

gicznych w zlewniach niekontrolowanych. Dzięki zastosowaniu tych metod moŜliwe jest nie tylko 

obliczenie wartości przepływów miarodajnych na potrzeby projektowania budowli hydrotechnicz-

nych, ale takŜe określenie parametrów wezbrań (czasu trwania i kulminacji, objętości fali, itp.) oraz 

analiza reakcji zlewni na zmiany zachodzące pod wpływem, np. działalności człowieka [Miler 

2012]. Modelowanie hydrologiczne wymaga wprowadzania znacznej liczby parametrów, czasem 

trudnych do ustalenia. Jednym z najwaŜniejszych parametrów stosowanych w modelach hydrolo-

gicznych jest parametr CN, którego wartość zaleŜy od uŜytkowania zlewni, warunków glebowych, 

hydrologicznych i wilgotnościowych. Określenie tego parametru jest niezbędne do obliczenia opa-

du efektywnego, którego natęŜenie stanowi impuls wejściowy do modelu. Jak wykazują badania 

prawidłowe ustalenie wartości parametru CN jest kluczowe na etapie przygotowywania danych do 

obliczeń, gdyŜ modele hydrologiczne są najbardziej wraŜliwe na zmiany tego parametru [Wałęga i 

in. 2011 i 2012]. Jednak nad aplikacją oryginalnej metody NRCS-CN do obliczania opadu efektyw-

nego w warunkach polskich wartości parametru CN określonego na drodze teoretycznej, wg wy-

tycznych NRCS, znacznie róŜnią się od obliczonych empirycznie w oparciu o zarejestrowane zja-

wiska typu opad-odpływ [Banasik i Woodward 2010, Ignar i in. 1995, Miler 2012, Okoński i Miler 

2010]. Przyczyną tych róŜnic jest to, Ŝe w oryginalnej metodzie amerykańskiej do ustalenia warto-

ści parametru CN brane były wyłącznie maksymalne roczne opady, a w badaniach opisywanych 

przez wyŜej wymienionych autorów, wszystkie zakwalifikowane epizody [Ciepielowski i Dąbkowski 

2006]. Stąd istnieje potrzeba weryfikacji wartości tego parametru przy wykorzystywaniu go do lo-

kalnych warunków, co wpłynie na zmniejszenie niepewności uzyskiwanych wyników modelowania i 

umoŜliwi szersze stosowanie tej metody w praktyce.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększania lokalnej retencji wód powierzchniowych mini-

sterstwo Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, utworzyło w 2002 roku Pro-

gram Małej Retencji [Program... 2004]. Zadaniem Programu jest wdroŜenie proekologicznego re-

tencjonowania wody poprzez zatrzymywanie jej na terenie małych, w tym elementarnych zlewni. 

Program nawiązuje do II celu strategicznego, którym jest „zaspokojenie potrzeb ludności w zakre-

sie zaopatrzenia w wodę”, przyjętego we wrześniu 2005 roku przez Radę Ministrów w ramach 

głównych kierunków gospodarki wodnej w Polsce [Strategia… 2005]. Program koresponduje z 

obligatoryjną dla naszego kraju Ramową Dyrektywą 2000/60/EC Parlamentu i Rady Europejskiej 

[Directive… 2000], zwanej w skrócie Dyrektywą Wodną, której jednym z priorytetów jest zwiększe-

nie ilości i poprawa jakości zasobów wód powierzchniowych. 

 „Program małej retencji województwa małopolskiego” [2004] zawiera projekty 69 małych 
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zbiorników, które w większości przypadków są planowane na małych ciekach, na których nie są 

prowadzone przez WIOŚ systematyczne badania jakości wody. Zlewnie tych cieków, naraŜone są 

jednak na wpływy antropogeniczne związane z działalnością rolniczą, osadnictwem o nie uporząd-

kowanej gospodarce wodno-ściekowej, a takŜe z innego rodzaju działalnością gospodarczą. Na-

tomiast o moŜliwości magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych decydują, między innymi 

zawarte w niej substancje, których stęŜenia zaleŜą od sposobu zagospodarowania i uŜytkowania 

zlewni [Mosiej i Somorowski 2001, Rajda 2005, Rajda i Kanownik 2005, Koc i Skonieczyk 2007, 

Kanownik i Kowalik 2008]. Z tych względów wdraŜając program małej retencji naleŜy mieć na 

uwadze nie tylko stan ilościowy, ale równieŜ jakościowy gromadzonej wody. Nieodpowiednia ja-

kość moŜe powodować utrudnienia w eksploatacji zbiorników, w których przy nadmiarze pierwiast-

ków biogennych powodujących wzmoŜony rozwój roślinności, moŜe dochodzić do wystąpienia 

procesów eutrofizacji lub deficytów tlenowych [Murat-BłaŜejewska i in. 2003]. 

Inspiracją do podjęcia badań w zlewniach, gdzie planowana jest budowa małych zbiorników 

wodnych, był zapis w Programie… [2004], w którym podkreślono, Ŝe przy podejmowaniu decyzji o 

budowie, a takŜe podczas eksploatacji zbiorników naleŜy zwrócić uwagę nie tylko na ilość, ale i 

jakość wód. MoŜe ona bowiem, na skutek procesów eutrofizacji i występowania deficytu tlenowe-

go, ograniczać lub utrudniać wykorzystanie gromadzonych zasobów [Wiatkowski i in. 2010]. Dlate-

go ocena jakości wody cieku, na którym przewidywana jest budowa zbiornika, powinna obligatoryj-

nie naleŜeć do załoŜeń przedprojektowych. ChociaŜ kontrola jakości wód w małych ciekach nie jest 

ustawowo wymagana, to, ze względu na planowaną budowę zbiorników oraz potencjalne zagro-

Ŝenie eutrofizacją niektórych z nich, zwłaszcza w zlewniach intensywnie zagospodarowanych i 

uŜytkowanych, informacje takie są przydatne w procedurach lokalizacyjnych. 

Konieczność prowadzenia tego typu badań wynika równieŜ z zapisów dyrektywy Parlamentu i 

Rady Wspólnoty Europejskiej [Directive… 2000], która wymaga od krajów Unii osiągnięcia do 2015 

roku dobrego stanu wód.  

Rozwój gospodarczy, urbanizacja oraz rozbudowa osadnictwa wiejskiego są często przyczy-

ną zanieczyszczania wód powierzchniowych. Kwestia jakości wód powierzchniowych jest szcze-

gólnie waŜna w zlewniach zlokalizowanych na terenach wiejskich, miejskich i podmiejskich o stale 

zwiększającym się udziale zabudowy, tym bardziej, Ŝe wody odpływające z takich zlewni charakte-

ryzują się znacznymi stęŜeniami związków biogennych, często wielokrotnie wyŜszymi niŜ na ob-

szarach rolniczych [Ostrowski i in. 2005, Niczyporuk i Wiater 2006, Skorbiłowicz 2007, Withers i in. 

2007, Shrestha i in. 2008, Wiatkowski i Czerniawska-Kusza 2009, Wiatkowski i Paul 2009]. Zanie-

czyszczenie wód na terenach osadniczych pochodzi zwykle ze źródeł punktowych i w większości 

jest związane z brakiem lub niepełną sprawnością sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków [Il-

nicki i in. 2002, Ostrowski i in. 2005]. Niektórzy autorzy uwaŜają, Ŝe na obszarach wiejskich głów-

nymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenie wód powierzchniowych, zwłaszcza składnikami 

biogennymi, jest rolnictwo [Durkowski i Wesołowski 2008, Pokładek i Nyc 2008, Sojka i in. 2008, 
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Misztal i Kuczera 2010] i w o wiele większym stopniu osadnictwo [Misztal i Kuczera 2008, Sojka i 

Murat-BłaŜejewska 2009]. 

Zawartość składników materii w wodach powierzchniowych kształtowana jest przez czynniki 

fizyczno-geograficzne i klimatyczne [Bajkiewicz-Grabowska 2002] oraz uwarunkowania antropo-

geniczne występujące w zlewniach, w tym głównie przez sposób uŜytkowania terenu. Do szczegó-

łowych badań migracji wody i materii wybiera się zazwyczaj małe zlewnie do 1 km2, w których 

określenie wpływu uŜytkowania na charakter obiegu i jakość wody jest najłatwiejsze. W zlewniach 

tych moŜna dokładnie wyodrębnić rodzaj źródeł zanieczyszczania wód powierzchniowych.  

Szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego są związki azotu i fosforu [Kupiec 2010] 

pochodzące ze źródeł punktowych i obszarowych [Kanownik i in. 2013, Kanownik i Rajda 2011, 

Ostrowski i in 2005]. ZagroŜenie jakie stwarzają te związki, to wzbogacanie środowiska wodnego 

w substancje biogenne, które prowadzą do eutrofizacji wód [Balcerzak i Rybicki 2011, Podedworna 

i Marciniewicz 2004, Sobczyński i Joniak 2013]. Proces ten wywołuje masowy rozwój glonów i si-

nic, co w konsekwencji prowadzi do zmętnienia wody i zaniku Ŝycia biologicznego [Kotusz i in. 

2009 ]. Nadmiar substancji biogennych w wodach powierzchniowych to przede wszystkim skutek 

niewłaściwej działalności agrarnej i gospodarki wodno-ściekowej. Według danych przytoczonych 

przez Rogersa [Rogers 1994], w Stanach Zjednoczonych 90% azotu i 66% fosforu całkowitego 

pochodzi ze źródeł obszarowych. Podobnie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie według obliczeń 

szacunkowych Smoronia [1998] z całkowitej ilości azotu i fosforu w wodach płynących, 70% azotu i 

50% fosforu pochodzi z terenów wiejskich. 

Znaczny udział w degradacji wód mają tereny wiejskie uŜytkowane rolniczo, poprzez chemi-

zację rolnictwa i przyspieszoną erozję gleb, niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin oraz 

nieprawidłowe przechowywanie i wykorzystywanie ścieków lub odpadów pochodzących z chowu 

zwierząt gospodarskich [Koc 1998, Bogdał i Ostrowski 2007, Durkowski i Wesołowski 2008]. Swój 

udział w zanieczyszczaniu wód ma takŜe osadnictwo wiejskie, z którym wiąŜe się zróŜnicowana 

gęstość zaludnienia i zabudowa terenu, pozarolnicza działalność gospodarcza, problemy gospoda-

rowania ściekami i odpadami stałymi, spływy zanieczyszczonych wód z posesji i terenów komuni-

kacyjnych [Koc i Glińska-Lewczuk 2004, Chełmicki 2001, Twardy i Jaguś 2001]. 

JednakŜe w wyniku modernizacji istniejących i budowy coraz większej ilości nowych oczysz-

czalni ścieków na terenach wiejskich naszego kraju, źródła obszarowe, w wyniku wymywania 

związków pokarmowych z pól uŜytkowanych rolniczo, będą wysuwać się na pierwsze miejsce w 

dostarczaniu do wód substancji biogennych [Koc 1998, Kuźniar i in. 2008, Chełmicki 2001, Puli-

kowski 2004, Smoroń 2012]. JuŜ obecnie w Polsce, jak szacuje Komisja Helsińska, przeszło 50% 

zanieczyszczeń biogennych znajdujących się w wodach powierzchniowych ma swoją genezę wła-

śnie w obszarowych źródłach zanieczyszczenia [Pytka i in. 2013]. 

Woda w środowisku nie występuje w postaci czysto chemicznej, lecz jest roztworem róŜnych 

związków chemicznych i zawiesin. Naturalny skład chemiczny i właściwości fizyczne wody są 
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funkcją hydrogeochemicznych procesów występujących w zlewni [Hus i Pulikowski 2011]. Istnieje 

wiele czynników takich jak klimat, tektonika, topografia i litologia, uŜytkowanie, itp., które pojedyn-

czo lub w kombinacji wpływają na stęŜenie i wymywanie rozpuszczonych jonów [Koc i Glińska-

Lewczuk 2004, Ostrowski i in. 2011, Kanownik i in. 2013]. 

Monotematyczny cykl publikacji zawiera wyniki badań omówione w wyodrębnionych czterech 

następujących problemach badawczych: 

- ocena jakości wód powierzchniowych małych zlewni rolniczych, na który znaczący wpływ  mo-

gą mieć opady atmosferyczne; załoŜono, Ŝe średnie stęŜenia składników chemicznych w wo-

dach opadowych i odpływających są róŜne oraz Ŝe w przypadku obu rodzajów wód istnieją 

takŜe róŜnice stęŜeń między okresami wegetacyjnymi i pozawegetacyjnymi [B.1.1, B.1.4], 

- ocena jakości wód w zlewniach małych cieków (nie objętych monitoringiem państwowym), 

przepływających przez tereny z przewagą rolniczego uŜytkowania – w tym moŜliwości wyko-

rzystania ich do celów utylitarnych, z uwagi na planowaną budowę zbiorników retencyjnych w 

ramach „Programu Mała Retencja Województwa Małopolskiego” [B.1.2–B.1.3],  

- określenie jakości wody w wyniku zmiany uŜytkowania zlewni rolniczej [B.1.5], 

- określenie zmienności czasowej zasobów wód odpływających oraz oceny moŜliwości zasto-

sowania funkcji asymptotycznych do określenia wartości parametru CN w funkcji wysokości 

opadu z małych zlewni rolniczych [B.1.6–B.1.8]. 

Obszar i metody bada ń 

Badania hydrochemiczne małych cieków o zlewniach rolniczo uŜytkowanych rozpoczęto w 

1993 roku na terenie wsi Rzyki w gminie Andrychów powiecie Wadowickim. Badaniami objęto 

wówczas ciek B, który uchodzi do potoku Wieprzówka lewobrzeŜnego dopływu Skawy. Zlewnia 

tego cieku znajduje się we wschodniej części Beskidu Małego, na terenie niezbyt silnie urzeźbio-

nym, na wysokości 396 – 481 m n.p.m, o średnim spadku powierzchni 9,9%. Podstawową formą 

uŜytkowania są grunty orne, na których uprawiano zboŜa i okopowe.  

Przepływ wody w cieku mierzono na dwudzielnym wycechowanym przelewie o kształcie trój-

kąt-trapez, a opady deszczomierzem Hellmanna. Co tydzień przy przelewie pobierano próbki wody 

do analiz oraz pobierano wodę opadową, którą zbierano za pomocą specjalnej misy o powierzchni 

chwytnej około 1000 cm2 i wraz z osadami stałymi gromadzono, między kolejnymi terminami pobo-

ru próbek, w pojemniku o objętości 1,5 dm3. W obu rodzajach wód oznaczano standardowymi me-

todami stęŜenia: N-NH4, N-NO3, PO4, Cl, SO4, K, Na, Ca, Mg, Fe, suchej substancji, substancji 

organicznej; ponadto oznaczano odczyn pH. Miesięczne ładunki składników deponowanych z 

opadem i odprowadzanych z odpływem obliczono, w przeliczeniu na 1 ha, na podstawie średnich 

miesięcznych stęŜeń składników oraz objętości opadów i odpływów. W pracy analizowano średnie 

wartości stęŜeń składników w mg·dm-3 dla całego okresu badań, dla poszczególnych lat i sezonów, 

a takŜe ich ładunki w kg·ha-1 [B.1.1]. 
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Dalsze badania hydrochemiczne prowadzono przez dwa okresy (lata 1995–1996 i 2010–

2011) w cieku G na terenie wsi Rzyki w gminie Andrychów, powiecie wadowickim. Próbki wody do 

analiz pobierano od jednego do czterech razy w miesiącu w miejscu usytuowanym w punkcie po-

miarowo-kontrolnym. W pierwszym oraz drugim okresie badawczym pobrano odpowiednio 57 i 42 

próbki. Dysponując bazą danych empirycznych, oddzielnie dla kaŜdego okresu badawczego, obli-

czono wybrane statystyki opisowe, takie jak wartości minimalne i maksymalne, średnie arytme-

tyczne, przedziały ufności średniej na poziomie 95%, odchylenia standardowe oraz współczynniki 

zmienności. Istotność róŜnic pomiędzy wartościami tych samych wskaźników jakości oznaczonych 

w obu okresach badawczych, przeanalizowano nieparametrycznym testem U Manna-Whitney’a. 

Do analizy wybrano ten test ze względu na brak homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej 

zaleŜnej porównywanych populacji. Jakość wody odpływającej ze zlewni, oceniono na podstawie 

badanych elementów fizykochemicznych, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicz-

nego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, który to akt prawny imple-

mentuje zapisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej [14]. Poza 

oznaczaniem własności fizykochemicznych wody, przeprowadzono szczegółową inwentaryzację 

terenu pod kątem uŜytkowania w obu okresach badawczych. Wykorzystując ortofotomapy i mapy 

topograficzne oraz narzędzia GIS opracowano aktualny stan uŜytkowania i zagospodarowania 

oraz charakterystykę fizjograficzną zlewni cieku G w Rzykach [B.1.5].  

Od stycznia 2008 do grudnia 2010 roku, badania jakości wód powierzchniowych prowadzono 

w zlewni potoku Wolninka. W zlewni tej występuje największe zróŜnicowanie typologiczne gleb. 

Dominują z 68,0% udziałem w powierzchni zlewni gleby płowe (A), a takŜe gleby brunatne wyłu-

gowane (Bw) oraz wytworzone z utworów osadowych o spoiwie węglanowym gleby brunatne wła-

ściwe (Bow) i wyługowane (Bwow) – łącznie na 23,7% obszaru [B.1.4]. Badania polegały na co-

miesięcznym pomiarze: 3 wskaźników fizycznych, 4 tlenowych, 5 biogenów, 6 zasolenia i 2 

wskaźników metali. Dodatkowo z przeliczeń chemicznych otrzymano NH4
+ i NO3

-. Te same wskaź-

niki określano w wodzie opadowej za wyjątkiem BZT5 i ChZT-Mn. 

Przy uŜyciu programu Statistica dla kaŜdej badanej cechy fizykochemicznej wody opadowej i 

powierzchniowej, określono wybrane statystyki opisowe takie jak wartość minimalną, maksymalną, 

średnią, medianę i odchylenie standardowe. Wykonano obliczenia istotności róŜnic między warto-

ściami badanych wskaźników w wodach powierzchniowych i opadowych. Przed zasadniczą czę-

ścią analizy statystycznej sprawdzano normalność rozkładów testem Shapiro-Wilka oraz jednorod-

ność wariancji w grupach testem Fischera-Snedecora. W zaleŜności od wariancji i charakteru roz-

kładu, stosowano róŜne wersje testów istotności t – parametryczny test t-Studenta i Cochrana-

Coxa lub nieparametryczny test U Manna-Whitneya. 

Do oceny jakości wód opadowych, pod względem odczynu i wartości przewodności elektroli-
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tycznej właściwej, wykorzystano klasyfikację Jansena i in. 1988. Pierwsza z ocen pozwala zaliczyć 

kaŜde zdarzenie opadowe ze względu na wartości pH, do jednej z sześciu klas odczynu. Druga 

klasyfikacja pozwala zaliczyć próbki wody opadowej do jednej z pięciu klas przewodności elektroli-

tycznej właściwej. 

Od roku 2007 badania jakości wody rozszerzono na kolejne dziewięć cieków, na których pla-

nowana jest budowa małych zbiorników wodnych połoŜonych w 3 róŜnych rejonach województwa 

małopolskiego, na terenie powiatów krakowskiego i wielickiego, tarnowskiego oraz suskiego 

[B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.26]. Próbki wody pobierano w przekrojach pomiarowo-kontrolnych usytu-

owanych w przekrojach zapór planowanych zbiorników. 

W rejonie powiatu krakowskiego i wielickiego badania prowadzono na potokach: Szczyrzawy, 

Sudół, Sudół Dominikański i w górnej części zlewni rzeki Wilgi. Cieki te uchodzą do Wisły (Szczy-

rzawy i Wilga) oraz do Białuchy – lewostronnego dopływu Wisły w Krakowie (Sudół i Sudół Domi-

nikański). Zlewnie tych potoków znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, a część zlewni 

Sudołu leŜy w granicach miasta. Charakteryzują się one uŜytkowaniem osadniczo-rolniczym, a ich  

powierzchnie wynoszą odpowiednio 6.26, 14.69, 6.69 i 22.93 km2. Średni spadek terenu zlewni 

kształtuje się od 4.36% (pot Szczyrzawy) do 11.07% (rzeka Wilga) [B.1.3]. W zlewniach tych poto-

ków występują gleby lessowate zwykłe, lessowate ilaste oraz lessy.  

Zlewnie potoków Bąbola, Osielczyk, Mostowy Potok i Głaza znajdują się w zachodniej części 

województwa małopolskiego, w miejscowościach: Łętownia, Osielec, Bystra oraz Sidzina i Topo-

rzysko, połoŜonych w sąsiednich gminach Jordanów i Bystra-Sidzina w powiecie suskim. Potok 

Osielczyk jest ciekiem III rzędu, a pozostałe IV rzędu. Osielczyk uchodzi prawostronnie do Skawy, 

Bąbola jest lewostronnym dopływem Łętówki wpadającej, z lewej strony do Raby. Mostowy Potok i 

Głaza są dopływami Bystrzanki, pierwszy uchodzi do niej z lewej strony, drugi nieco niŜej z prawej 

strony. Średnie waŜone spadki powierzchni zlewni tych cieków wahają się nieco od ponad 22% 

(Bąbola, Osielczyk) i 21% (Mostowy Potok) do 18% (Głaza). W zlewniach tych dominuje uŜytko-

wanie rolniczo-leśne z nieliczną zabudową. Powierzchnia poszczególnych zlewni do przekroju za-

pory planowanych zbiorników wynosi dla potoku Głaza 8,94 km2, Mostowego Potku 6,35 km2, 

Osielczyka 4,92 km2 i Bąboli 3,25 km2 [B.1.2]. 

W zlewniach tych zwiększono liczbę badanych wskaźników do 30: w tym było 28 wskaźników 

fizykochemicznych i 2 mikrobiologiczne. Bezpośrednio w terenie oznaczano: odczyn – pehame-

trem CP-104, temperaturę, zawartość tlenu rozpuszczonego i stopień nasycenia tlenem – za po-

mocą tlenomierza CO-411, przewodność elektrolityczną właściwą (EC) – konduktometrem CC-

102. W laboratorium oznaczano: stęŜenie zawiesin ogólnych (ZO) metodą suszarkowo-wagową, 

stęŜenie substancji rozpuszczonych (SR) – przez odparowanie, stęŜenie jonów wapnia (Ca2+), 

sodu (Na+), potasu (K+), magnezu (Mg+) i manganu (Mn2+) oraz chromu (Cr6+), cynku (Zn2+), kad-

mu (Cd2+), miedzi (Cu2+), niklu (Ni2+), ołowiu (Pb2+) i Ŝelaza ogólnego (Fe2+/3+) – metodą absorpcyj-

nej spektrometrii atomowej na spektrometrze Unicam Solar 969, stęŜenie azotu w formie azotyno-
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wej (N-NO2
–), amonowej (N-NH4

+) i azotanowej (N-NO3
–) oraz fosforanów (PO4

3–), fosforu ogólne-

go (Pogólny) i chlorków (Cl–) – metodą przepływowej analizy kolorymetrycznej przy uŜyciu aparatu 

FIAstar 5000, stęŜenie siarczanów (SO4
3–) – metodą strąceniową, pięciodniowego biochemicznego 

zapotrzebowania tlenu (BZT5) – metodą Winklera, chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) – 

metodą nadmanganianową. Liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego oznaczano na pod-

łoŜach z laktozą, po inkubacji w temperaturze 37 i 44°C z tolerancj ą 0,5°C. Na podstawie wyników 

oznaczeń N-NH4
+, N-NO2

– i N-NO3
–, obliczono stęŜenie jonów NH4

+, NO2
– i NO3

–. 

Oznaczenia większości wskaźników wykonywano raz w miesiącu. Raz na kwartał oznaczano 

stęŜenie chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i ołowiu oraz liczebność bakterii coli. Dysponując 

bazą wyników, określono wartości maksymalne i minimalne poszczególnych wskaźników jakości 

wody. Obliczono średnie arytmetyczne, mediany, współczynniki zmienności, odchylenia standar-

dowe, percentyle 90, a takŜe procentowy udział wartości wskaźników w poszczególnych klasach 

jakości wody.  

Jakość wody odpływającej ze zlewni, oceniono na podstawie badanych elementów fizyko-

chemicznych, porównując pomierzone wartości wskaźników z wartościami dopuszczalnymi okre-

ślonymi w następujących rozporządzeniach: 

- Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu inter-

pretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz. U. 2004 Nr 32, poz. 284, 

- Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednoli-

tych części wód powierzchniowych. Dz. U. 2008 Nr 162, poz. 1008. 

- Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. 

U. Nr 257, poz. 1545. 

Jakość wód oceniano takŜe za pomocą współczynnika zanieczyszczenia zaproponowanego 

przez Burcharda i Dubaniewicza [1981]. 

Badania dotyczące odpływów prowadzono: 

– w latach hydrologicznych 1992–2001 w małej zlewni rolniczej połoŜonej w miejscowości 

Trybsz, gminie Łapsze NiŜne w województwie małopolskim, 

– w latach hydrologicznych 1992–1997 w małych zlewniach A i D połoŜonych w Gaju w gmi-

nie Mogilany, pow. krakowski, woj. małopolskie, 

– w latach hydrologicznych 2001–2006 zlewnie A, D i B, 2001–2010 zlewnia G połoŜonych 

odpowiednio, pierwsze dwie w Gaju oraz dwie kolejne w miejscowości Rzyki, gmina Andry-

chów, powiat wadowicki w woj. małopolskim. 

Odpływ wody w ciekach ustalano na podstawie ciągłej rejestracji stanu wody za pomocą lim-

nigrafu o zapisie tygodniowym umieszczonym przy cechowanym przelewie typu trójkąt trapez za-

mykającym zlewnie. Ponadto stany wody kontrolowano na łacie wodowskazowej. Opady mierzono 
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deszczomierzem Hellmanna oraz pluwiometrem o zapisie ciągłym, usytuowanych na terenie zlew-

ni badawczych. Na podstawie krzywej natęŜenia przepływu i stanu wody określono średnie dobo-

we odpływy w dm3⋅s-1, które przeliczono na odpływu w mm. PosłuŜyły one do określenia miesięcz-

nych, sezonowych i rocznych warstw odpływu oraz współczynnika odpływu.  

Ponadto obliczono dla zdarzeń opadowych wartości odpływu w mm. W obliczeniach wstęp-

nych dla kaŜdej zlewni określono wartości parametru CNteor w oparciu o tabele zawarte w National 

Engineering Handbook (NEH), uwzględniając trzy poziomy uwilgotnienia gruntu, uŜytkowanie 

zlewni i warunki glebowe po czym obliczono wielkość odpływu. Następnie wykorzystując zareje-

strowane epizody opad-odpływ (P-Q) dokonano obliczenia CNemp w zlewni badanych A, D, B i G. 

W tym celu obliczono wielkość retencji Si dla kaŜdej pary P-Q, a następnie obliczono wartość 

CNemp. 

Poza oznaczeniami właściwości fizycznych i chemicznych, stanu bakteriologicznego wody 

oraz odpływów, w czasie realizacji badań scharakteryzowano naturalne czynniki środowiska oraz 

aktualny stan uŜytkowania i zagospodarowania zlewni. Do tego celu wykorzystano ortofotomapy, 

mapy topograficzne, mapy glebowo-rolnicze, mapy ewidencyjne, ankiety przeprowadzone wśród 

mieszkańców zlewni – oraz dane pozyskane z urzędów gminnych [B.1.1– B.1.8]. 

Wyniki bada ń 

W pierwszym  z wymienionych problemów badawczych oceniłem jakość wód opadowych i 

odpływających z małej zlewni rolniczej cieku B w miejscowości Rzyki. Na jakość wody z opadów 

wpływały stosunkowo wysokie stęŜenia N-NH4 i N-NO3 oraz niski odczyn (kwaśne deszcze), a w 

dwu ostatnich latach badań takŜe PO4
3- . Średnie stęŜenia innych składników były małe, a nawet 

bardzo małe. Spośród 12 wskaźników tylko stęŜenia N-NH4 w opadach we wszystkich latach i 

okresach badawczych osiągały wartości większe niŜ w wodzie odpływającej. Natomiast w przy-

padku pozostałych składników były one zdecydowanie mniejsze z wyjątkiem PO4
3-, który w obu 

rodzajach wód układał się na niemal identycznym poziomie. Porównując okresy roku stwierdziłem, 

Ŝe w sezonie poza wegetacyjnym w wodach opadowych wystąpiły wyŜsze niŜ w wegetacyjnym 

stęŜenia kilku badanych składników. NaleŜały do nich N-NH4 oraz na bardzo niskim poziomie, Cl-, 

SO4
2-, a takŜe substancja sucha i organiczna. Jednak róŜnice nie były duŜe. Nieco mniejsza w se-

zonie poza wegetacyjnym była twardość ogólna i w konsekwencji tego niŜsze pH. W całym okresie 

badawczym dla Ŝadnej części roku nie stwierdzono związku stęŜenia badanych składników z war-

tością wskaźnika opadowego.  

W wodzie odpływającej w porównaniu do opadowej średnie stęŜenia większości badanych 

składników były większe od około dwu- (N-NO3 i Fe2+/3+) do kilkudziesięciokrotnie (Na+). Najwięk-

sze – odpowiednio 68-, 12- i 11-krotne róŜnice stęŜeń stwierdzono dla stęŜenia Na+, Cl- oraz twar-

dości ogólnej. StęŜenia K+, suchej i organicznej substancji, SO4
2-, Fe2+/3+ były większe odpowiednio 
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8-, 6-, 5-, 4.5- i 2-krotnie. Mniej wzrosło stęŜenie N-NO3, ale wskaźnik ten ze względu na znacze-

nie w procesach biologicznych wpływał najsilniej na jakość wód odpływających. Natomiast w wo-

dzie odpływającej, w stosunku do opadów, zmniejszyło się stęŜenie N-NH4 i PO4
3-, a takŜe obniŜy-

ła się jej kwasowość, jednak zmniejszyły się, a nawet zanikły sezonowe róŜnice stęŜeń, które w 

przypadku wody opadowej zaznaczają się dość wyraźnie.  

Porównując sezony moŜna zauwaŜyć, Ŝe w wodzie odpływającej w okresie wegetacyjnym 

średnie stęŜenia Fe2+/3+, Na+, K+ i substancji organicznej nieznacznie się zwiększyły. Natomiast 

stęŜenia N-NO3, Cl-, SO4
2- i N-NH4 były większe w okresie poza wegetacyjnym. W przypadku wody 

odpływającej stwierdziłem na ogół mniejsze niŜ w opadach międzyokresowe (zima – lato) zróŜni-

cowanie stęŜeń [B.1.1]. 

Podobne badania prowadziłem w zlewni potoku Wolninka, połoŜonej na Pogórzu CięŜkowic-

kim w gminie Ryglice, powiecie tarnowskim. Na podstawie analiz statystycznych, stwierdziłem, Ŝe 

w większości badanych wskaźników jakościowych zaobserwowano normalność rozkładów empi-

rycznych – wyjątkiem były stęŜenia zawiesiny ogólnej, NO2
-, PO4

3- i Pog. w obu rodzajach wód oraz 

wartości temperatury i N-NH4
+ w wodach powierzchniowych i stęŜeń Ca2+, Mg2+ i Fe2+/3+ w wodach 

opadowych. Jednorodność wariancji w grupach odnotowano tylko w odniesieniu do stęŜeń N-NO3
- 

i NO2
-. W przypadku stęŜeń N-NO3

- zostały spełnione oba warunki, a więc rozkłady były normalne i 

wystąpiła jednorodność wariancji, dlatego do oceny istotności róŜnic między wartościami średnimi 

oznaczonymi w wodzie opadowej i powierzchniowej zastosowano test t-Studenta. Jeśli test Fische-

ra-Snedecora nie wykazał jednorodności wariancji, a zachodził warunek normalności rozkładów 

korzystano z testu Cochrana-Coxa, z niezaleŜną estymacją wariancji – taka sytuacja wystąpiła w 

odniesieniu do wartości pH i EC oraz stęŜeń substancji rozpuszczonych, SO4
2- i Mn2+. W przypad-

ku pozostałych wskaźników, w których nie spełnione zostały warunki stosowalności testów para-

metrycznych korzystano z testu U Manna-Whitneya B.1.4].  

Na podstawie analizy statystycznej stwierdziłem, Ŝe wartości pH i przewodności elektrolitycz-

nej oraz stęŜenia substancji rozpuszczonych, SO4
2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Fe2+/3+ i Mn2+ były istotnie 

większe w wodach powierzchniowych. W przypadku zawiesiny ogólnej, N-NO3
-, NO2

-, PO4
3- i Pog. 

zaobserwowano, Ŝe ich stęŜenia w obu rodzajach wód nie róŜnią się statystycznie istotnie. Z kolei 

w wodach opadowych odnotowano statystycznie większe stęŜenia N-NH4
+. Większa koncentracja 

wszystkich badanych form azotu w wodach opadowych ma związek ze składem chemicznym po-

wietrza atmosferycznego (78%), co powoduje, Ŝe wody te są znaczącym źródłem dopływu azotu 

na obszar zlewni i do wód powierzchniowych.  

Z przeprowadzonej oceny jakości wód opadowych docierających na teren zlewni potoku Wol-

ninka wynika, Ŝe odczyn wody był w 25% prób podwyŜszony (pH > 6,5), w pozostałych lekko pod-

wyŜszony bądź normalny. Ponadto stwierdzono, Ŝe jedynie w 3% prób wystąpiła woda o odczynie 

silnie obniŜonym (pH < 4,1) oraz odpowiednio w 11 i 14% znacznie (pH = 4,1–4,5) i lekko obniŜo-

nym (pH = 4,6–5,0). Z powyŜszej analizy oraz z porównania do skali Jansena mediany pH, która w 
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latach 2008–2010 r. wyniosła 5,49 moŜna stwierdzić, Ŝe przeciętnie opady miały odczyn normalny i 

zazwyczaj nie wykazywały cech kwaśnych deszczy.  

Przewodność elektrolityczna wód opadowych w zdecydowanej większość prób (72,2%) była 

nieznaczna (0,0–15,0 µS·cm-1), a tylko w 25% przypadków kwalifikowała wodę do grupy o lekko 

podwyŜszonej (15,1–30,0 µS·cm-1) i w 3% przypadków do znacznie podwyŜszonej przewodności 

(30,1–45,0 µS·cm-1). Ze względu na największą frekwencję prób wody o najmniejszej przewodno-

ści oraz wartość średnią i medianę - odpowiednio 9 i 2 µS·cm-1, moŜna stwierdzić, Ŝe w okresie 

badawczym docierała do zlewni woda opadowa o nieznacznej przewodności, a zatem była ona w 

niewielkim stopniu zanieczyszczona.  

Na podstawie wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem MŚ analizy dotyczącej ustalenia stanu 

ekologicznego stwierdzono, Ŝe wartości miarodajne wszystkich 15 wziętych do oceny wskaźników 

spełniały wymagania klasy I. MoŜna zatem uznać, Ŝe wody potoku Wolninka pod względem fizyko-

chemicznym mają stan ekologiczny bardzo dobry. 

W drugim  problemie badawczym, wykazałem Ŝe na jakość wód w małych zlewniach z prze-

wagą rolniczego uŜytkowania ma wpływ przede wszystkim zagospodarowanie, uŜytkowanie, infra-

struktura oraz stosunki demograficzne. W latach 2007–2009 badania jakości wód prowadziłem w 

dwóch regionach róŜniących się warunkami glebowymi, geologicznymi, klimatycznymi, ale głównie 

ukształtowaniem, zagospodarowaniem i uŜytkowaniem powierzchni terenu, infrastrukturą oraz sto-

sunkami demograficznymi. W pierwszym regionie, połoŜonym w okolicach Jordanowa, znajdują się 

zlewnie o niskim poziomie presji na środowisko. W strukturze uŜytków dominują lasy (56–67%) 

oraz uŜytki zielone i grunty orne (20–41%). Zlewnie te charakteryzują się niską gęstością zaludnie-

nia wynoszącą średnio 7 osób na 1 km2. W drugim regionie badawczym, połoŜonym w okolicy i 

samym Krakowie, znajdują się zlewnie poddane wysokiej presji na środowisko. Teren zlewni uŜyt-

kowany jest przewaŜnie jako grunty orne (29–69%) oraz uŜytki zielone (9–43%). DuŜy odsetek 

powierzchni stanowią tereny zabudowane (4–13%), co daje gęstość zaludnienia wynosząca 269 

osób na 1 km2. 

Znacznie lepsza jakość wody w pierwszym regionie w porównaniu do regionu drugiego, jest 

związana z uŜytkowaniem zlewni. Według rozporządzenia [Rozporządzenie … 2004] wody poto-

ków Bąbola, Osielczyk i Mostowy Potok (region pierwszy) kwalifikują się do II klasy jakości, w po-

tokach Głaza (region pierwszy), Szczyrzawy i Wilga (region drugi) woda kwalifikuje się do klasy III. 

Natomiast wody potoków Sudół i Sudół Dominikański (region drugi) zakwalifikowano do najgorszej, 

V klasy. Znacznie lepiej przedstawia się jakość wody tych potoków oceniona według nowszego 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008. Według tego Rozporządzenia wody 

trzech potoków połoŜonych w pierwszym regionie naleŜą do I klasy i mają dobry stan chemiczny. 

Jedynie wodę potoku Głaza, ze względu na nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości pH 

zaliczono do II klasy i dobrego stanu chemicznego. W drugim regionie, wody potoku Szczyrzawy 

zaliczają się do III klasy (umiarkowanym stanie ekologicznym) i mają dobry stan chemiczny. Rów-
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nieŜ wody potoku Sudoł i Sudoł Dominikański kwalifikują się do III klasy i nie osiągają dobrego 

stanu chemicznego (z powodu wysokiego stęŜenia kadmu). Wody rzeki Wilgi zaliczają się do II 

klasy o dobrym stanie ekologicznym i mają dobry stan chemiczny. Ogólnie stan jednolitej części 

wód potoków Bąbola, Osielczyka, Głaza, Mostowy Potok i Wilga moŜna uznać za dobry, a pozo-

stałych cieków – jako zły. 

Potwierdzają to takŜe wykonane obliczenia współczynnika zanieczyszczenia formułą Bur-

charda i Dubaniewicza. Analiza ta, dowiodła Ŝe wody powierzchniowe płynące w pierwszym regio-

nie zaliczają się do wód czystych, wody potoków Sudół i Sudół Dominikański kwalifikują się do 

ścieków, a potok Szczyrzawy i rzeka Wilga do wód wyraźnie zanieczyszczonych. O silniejszym 

zanieczyszczeniu wody w potokach Sudół i Sudół Dominikański decydowały głównie odpływy z 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie zlewni.  

W świetle uzyskanych wyników oraz Dyrektywy 2000/60/EC i Strategii Gospodarki Wodnej, 

badania jakości wody w małych ciekach objętych programem małej retencji zbiornikowej wydają 

się potrzebne. Mogą one być przesłanką do podejmowania przez instytucje, zarządzające progra-

mem budowy zbiorników (MZMiUW i RZGW) oraz przez lokalne władze samorządowe, działań 

zmierzających do zachowania dobrej jakości wód - lub wymuszać działania prowadzące do ograni-

czenia negatywnego oddziaływania na zasoby wód powierzchniowych poprzez porządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie zlewni potoków, które będą zasilały zbiorniki. [B.1.2, 

B.1.3]. 

W trzecim  z wyodrębnionych problemów, wykazałem Ŝe jakość wód uzaleŜniona jest od 

uŜytkowania ternu zlewni. W latach 1995–1996 podstawową formą uŜytkowania zlewni Rzyki G 

było rolnictwo – wyraźnie dominowały tam grunty orne, których było prawie 69%. UŜytki zielone, 

które występowały w tym czasie głównie wzdłuŜ doliny cieku, zajmowały ponad 16% powierzchni 

zlewni. Pozostałą powierzchnię pokrywały odpowiednio tereny leśne (8,4%) i tereny zabudowane 

(4,3%). W latach 2010–2011, w stosunku do poprzedniego okresu, udział gruntów ornych zmniej-

szył się o 47%, natomiast zwiększyła się o około 3% lesistość zlewni. Przybyło takŜe uŜytków zie-

lonych i terenów zabudowanych odpowiednio o 29,4 i 1,7. W wyniku testowania statystycznego 

stwierdziłem, Ŝe istotne róŜnice wystąpiły w przypadku ośmiu indykatorów jakościowych wody. W 

okresie badań 1995–1996, gdy w strukturze uŜytkowania zlewni przewaŜały grunty orne, istotnie 

większe były stęŜenia azotu amonowego i azotanowego, fosforanów, siarczanów, wapnia, chlor-

ków oraz Ŝelaza, a mniejsze potasu. W przypadku wartości pH oraz stęŜeń magnezu i sodu istot-

nych róŜnic nie stwierdzono. Niewątpliwy wpływ na wyraźne zmniejszenie w ciągu 15 lat wartości 7 

z 11 wskaźników fizykochemicznych (w tym substancji biogennych) miała transformacja gruntów 

ornych na tereny trwale zadarnione, które będąc w części nieuŜytkowane rolniczo nie były nawo-

Ŝone. Ponadto teren porośnięty roślinnością trawiastą posiada większą szorstkość hydrauliczną niŜ 

grunt orny, a tym samym lepiej chroni glebę przez spływami powierzchniowymi i ogranicza procesy 

erozyjne. Zatem zmiana uŜytkowania, w warunkach zlewni Rzyki G, w której występują duŜe spad-
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ki terenu oraz zwięzłe i mało przepuszczalne podłoŜe, spowodowała ograniczenie wymywania 

składników chemicznych z gleby do wód powierzchniowych [B.1.5].  

Średnie wartości badanych wskaźników fizykochemicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Mi-

nistra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku, pozwoliły w obu okresach zakwalifikować wody 

cieku Rzyki G do I klasy stanu bardzo dobrego. Natomiast w wyniku porównania pojedynczych 

oznaczeń z wartościami granicznymi dla poszczególnych klas jakości stwierdzono, Ŝe w latach 

1995–1996 stęŜenia azotu amonowego w 5 z 57 prób kwalifikowały wodę do II klasy, a 3 do stanu 

poniŜej dobrego. StęŜenie fosforanów w dwóch terminach zakwalifikowano do II klasy, a raz prze-

kroczyło wartość graniczną tej klasy. W przypadku azotu azotanowego, aŜ w 20 z 57 terminów 

badawczych, stęŜenia kwalifikowały wodę do II klasy. W okresie badań 2010–2011, we wszystkich 

próbkach, wartości wskaźników fizykochemicznych nie przekraczały dopuszczalnych wartości I 

klasy stanu bardzo dobrego. 

W czwartym  problemie, dotyczącym odpływów z małych niekontrolowanych zlewni podgór-

skich o rolniczym uŜytkowaniu, wykazałem wpływ warunków pluwiotermicznych na zasoby wód 

odpływających oraz na podstawie pomierzonych zdarzeń opad-odpływ oceniłem moŜliwość zasto-

sowania funkcji asymptotycznych do określania wartości parametru CN w funkcji wysokości opadu. 

W badaniach na terenie zlewni Pogórza Wielickiego, przeprowadzonych w okresie (1991–

1997) zaliczanym do średnio suchego i cieplejszego niŜ przeciętnie, stwierdziłem Ŝe wykładnikiem 

aktywności hydrologicznej tych zlewni był odpływ stanowiący w tym okresie 25% (zlewnia A) i 34% 

(zlewnia D) opadów atmosferycznych [B.1.6]. W zlewni rolniczej połoŜonej na Spiszu Polskim, w 

okresie badawczym (1992-2001) zaliczanym do normalnego, odnotowałem znacznie większy 

udział opadu w odpływie, bo aŜ 52% [B.1.7]. Średnio roczna warstwa odpływu w zlewni A wynosiła 

173 mm i była o 54 mm niŜsza niŜ w D, natomiast w zlewni na Spiszu Polskim wyniosła 446 mm i 

była o 61% i 49% większa niŜ na Pogórzu Wielickim. Wpłynęły na to lokalne warunki odpływu wo-

dy z badanych zlewni. 

Średnie warstwy odpływu w poszczególnych latach wahały się, głównie w zaleŜności od su-

my opadów rocznych, od 97 do 314 mm w zlewni A i od 103 do 553 mm w D. Natomiast współ-

czynniki odpływów wynosiły odpowiednio: od 12% do 40% i od 16 do 71%. 

Stwierdzono, Ŝe w 10-letnim okresie pomiarów odpływy roczne z małej zlewni rolniczej na 

Spiszu Polskim wahały się od 351 do 616 mm, a współczynniki odpływu od 47 do 61% [B.1.7]. 

Procentowy udział odpływu w stosunku do opadu w zlewniach Pogórza Wielickiego i na Spiszu 

Polskim był średnio około dwa razy większy w półroczu zimowym niŜ w letnim, natomiast wartości 

półrocznych warstw odpływu róŜniły się nieznacznie. Wynikało to z około dwukrotnie wyŜszych w 

półroczu letnim wskaźników opadu. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe z obszaru zlewni rolni-

czych odpływają znaczne ilości wody, które moŜna wykorzystać do zaspokajania lokalnych potrzeb 

gospodarczych, krajobrazowych i ekologicznych.  



Autoreferat z elementami Ŝyciorysu i opisem jednotematycznego cyklu publikacji 

- 31 - | S t r o n a 
 

W oparciu o serie pomiarów opadów i odpływów wykonaną w latach 2001–2010 w zlewniach 

A i D połoŜonych na Pogórzu Wielickim oraz B i G w Beskidzie Małym, stwierdzono Ŝe największą 

wysokość opadu, która wywołała bezpośrednio odpływ (epizod opad-odpływ) zanotowano w zlewni 

G równą 306,2 mm co dało warstwę odpływu 178,7 mm [B.1.8]. W pozostałych zlewniach wartości 

maksymalne opadu kształtowały się od 297,5 mm w zlewni B do 275 w zlewni A i D, co dało od-

pływ odpowiednio równy 217,2 mm i 191,6 mm. Minimalną wysokość opadu, która spowodowała 

odpływ, zanotowano takŜe w zlewni G, gdzie przy wysokości opadu 6,6 mm wystąpił odpływ 0,9 

mm. W pozostałych zlewniach minimalna wartość opadu wywołująca odpływ wyniosła 21,1 mm w 

B - odpływ 5,8 mm oraz 17 mm w A i D co dało odpływ odpowiednio 3.6 i 11,3 mm. Największy z 

okresu badań średni opad wywołujący odpływ był notowany w zlewni B i wyniósł 85.4 mm, stano-

wiło to 9,5% średniego rocznego opadu z wielolecia, natomiast najmniejszy średni opad notowany 

był w zlewni G równy 51,6 mm (stanowił 0.7% średniego rocznego opadu). Największa zmienność 

opadów w trakcie epizodów (opad-odpływ) występowała (Pmax-Pmin) w zlewni G i wynosiła 299,6 

mm, natomiast najmniejsza w zlewniach A i D – 258,0 mm. Z wartością opadu wyraźnie związana 

jest wartość odpływu, za okres badawczy największy średni z wezbrań odpływ wystąpił w zlewni B 

– 38,4 mm, a najmniejszy w zlewni G – 15,1 mm. Przy określaniu wielkości odpływu metodą SCS-

CN, kluczową rolę odgrywa parametr CN (Curve Number). Bazując na zarejestrowanych epizo-

dach opad-odpływ, obliczono CNemp. NajwyŜsza średnia wartość CNemp wynosząca 78,1 obserwo-

wana jest w zlewni G, a najmniejsza - 71,8 w zlewni D. Wyniki te sugerują, Ŝe w trakcie zareje-

strowanych wezbrań, największe uwilgotnienie oraz najmniejsza pojemność retencyjna występo-

wała w zlewni G. W uŜytkowaniu tej zlewni dominowały grunty orne, które nie wykazują zbyt duŜej 

zdolności retencyjnej, co mogło spowodować wzrost wartości parametru CNemp. Równie wysoką 

wartość CNemp zaobserwowano w zlewni B. W tym przypadku takŜe zlewnia charakteryzowała się 

niewielką zdolnością retencyjną o czym świadczy charakter jej uŜytkowania, dominują tam grunty 

orne, ale istotną rolę mogą odgrywać tereny zabudowane (6,5% całkowitej powierzchni zlewni).  

Zarejestrowane epizody opad-odpływ porównano z odpływem obliczonym w oparciu o orygi-

nalną metodę SCS-CN. Parametr CNteor ustalono w oparciu o uŜytkowanie zlewni i warunki glebo-

we dla trzech poziomów wilgotności gruntu. Obliczenia wykazały, Ŝe w kaŜdej z analizowanych 

zlewni wyniki pomiarów opadu i odpływu mieszczą się wewnątrz krzywych teoretycznych, ograni-

czonych skrajnymi poziomami uwilgotnienia. Daje się przy tym zauwaŜyć prawidłowość, Ŝe warto-

ści pomierzone zlokalizowane są najczęściej w pobliŜu krzywej dla trzeciego – najwyŜszego po-

ziomu uwilgotnienia (AMCIII). Przy czym tendencja do skupiania się pomiarów odpływu w sąsiedz-

twie krzywej dla najbardziej wilgotnych warunków gruntowych występuje głównie w przypadku 

opadów niskich. Przy wyŜszych opadach, odpływ występuje w sąsiedztwie krzywej dla warunków 

normalnych (AMCII) lub suchych (AMCI). Porównując wyniki obliczeń CNteor z CNemp daje się za-

uwaŜyć pewną prawidłowość, otóŜ w zlewniach B, D i G wartości CNteor są znacznie mniejsze od 

średnich CNemp określonych w oparciu o pomierzone epizody opad-odpływ. MoŜna wiec stwierdzić, 
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Ŝe określenie wielkości odpływu bezpośredniego w oparciu o oryginalną metodę SCS-CN, przy 

przyjmowaniu CN z tabel zawartych w NEH moŜe prowadzić do znacznego niedoszacowania od-

pływu, a to z kolei wpłynie na niedoszacowania wartości przepływów projektowych. Świadczy to o 

tym, Ŝe w przypadku badanych zlewni, opad deszczu spadał na podłoŜe juŜ wilgotne. Przy czym 

bezpośrednim źródłem wilgoci zlewni nie były same opady atmosferyczne, ale wysoki poziom 

zwierciadła wody gruntowej, który mógł się utrzymywać po okresie zimowym, co prowadziło do 

zmniejszenia zdolności retencyjnej zlewni. Dodatkowo mało przepuszczalne podłoŜe utrudniało 

infiltrację opadów.  

Przedstawione wyniki świadczą o tym, Ŝe w przypadku kaŜdej z analizowanych zlewni najlep-

sze rezultaty obliczeń uzyskano z modelu kinetycznego. Wartości współczynnika efektywności E w 

przypadku tego modelu wahały się od 90,0 do 97,3%. Według tego kryterium model ten naleŜy 

uznać za bardzo dobry [B.1.8].  

 

Podsumowanie 

Osiągnięcia stanowiące wkład w rozwój dyscypliny naukowej ochrona i kształtowanie środo-

wiska, wynikające z badań przedstawionych w jednotematycznym cyklu publikacji. 

1. W przekształcanych antropogenicznie, niewielkich zlewniach rolniczych charakteryzujących 

się małą bezwładnością hydrologiczną oddziaływanie czynników zewnętrznych ujawnia się 

prawie natychmiast i jest przyczyną duŜej zmienności wskaźników jakości wody. Natomiast 

większą stabilność wykazują wskaźniki, które są kształtowane przez procesy naturalne w 

zlewniach, moŜna je więc uwaŜać jako tło. 

2. Badane wskaźniki fizykochemiczne wody osiągały zdecydowanie większe wartości w wodzie 

odpływającej niŜ opadowej. Jedynie stęŜenie N-NH4
+ w opadach było statystycznie istotnie 

większe niŜ w odpływie. Z tych względów opady atmosferyczne naleŜy traktować jako waŜne 

źródło dopływu azotu do wód powierzchniowych. Wody opadowe nie powodowały zakwasza-

nia wód powierzchniowych, poniewaŜ przewaŜnie miały odczyn obojętny. RównieŜ ich nie-

znaczna przewodność elektrolityczna, wskazuje na znikome zanieczyszczenie opadów w tych 

regionach.  

3. W pozawegetacyjnej części roku wraz ze wzrostem sum opadów zaznaczył się wyraźnie 

spadkowy trend wartości stęŜeń większości badanych wskaźników w wodzie opadowej. Po-

dobną prawidłowość stwierdzono w wodzie odpływającej w przypadku N-NH4
+, N-NO3

-, PO4
3- i 

K+. Natomiast zaleŜności takiej nie stwierdzono w okresie letnim, co świadczyć moŜe o wy-

równującej i buforującej roli szaty roślinnej.  

4. Jakość wody odpływającej z powierzchni zlewni jest wyraźnie skorelowana ze sposobem 

uŜytkowania i zagospodarowania terenu. Wody bardzo dobrej jakości (I klasa) stwierdzono w 
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zlewniach o charakterze rolniczo-leśnym z małą ilością terenów zabudowanych i mało Ŝyznych 

glebach, jakość dobrą i zadowalającą (II i III klasa) wykazywały wody zlewni rolniczych z Ŝy-

znymi glebami. Najgorszej (złej) jakości, bezuŜyteczne do celów utylitarnych, są wody ze 

zlewni, w których występują punktowe źródła zanieczyszczeń oraz duŜy udział terenów zabu-

dowanych. 

5. Działalność rolnicza prowadzona na terenie małych zlewni nie stanowi obecnie większego 

zagroŜenia dla jakości wód powierzchniowych cieków. Badania przeprowadzone w kilku zlew-

niach potwierdzają, Ŝe stęŜenia azotu azotanowego w wodach, nie przekraczały w kaŜdym 

terminie 40 mg·dm-3, co spełnia wymagania tzw. „Dyrektywy Azotanowej”. 

6. Wysokie stęŜenia metali cięŜkich chromu i kadmu występowały w wodach tylko tych potoków, 

w których stwierdzono duŜy udział czynników antropogenicznych (duŜy udział w powierzchni 

zlewni terenów zabudowanych). W wodach pozostałych zlewni stęŜenia metali cięŜkich wy-

stępowały na niskim lub zerowym poziomie i nie stanowiły zagroŜenia dla środowiska. 

7. W badaniach wpływu zmiany uŜytkowania terenu na jakość wody powierzchniowej stwierdzo-

no, Ŝe w wyniku zwiększenia powierzchni trwale zadarnionej kosztem areału gruntów ornych, 

poprawiły się parametry fizykochemiczne wody powierzchniowej. Statystycznie istotnie 

zmniejszyły się stęŜenia substancji biogennych (azotu amonowego i azotanowego oraz fosfo-

ranów), siarczanów, chlorków i Ŝelaza. Uzyskane wyniki potwierdzają korzystny wpływ zadar-

nienia terenu na jakość wód, a tym samym zasadność stosowania ekotonów wzdłuŜ cieków i 

zbiorników wodnych jako barier biogeochemicznych ograniczających migrację składników na-

wozowych z terenów rolniczych do wód powierzchniowych. Zmniejszenie zagroŜenia wód po-

wierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzącymi z rolnictwa, a 

tym samym spełnienie załoŜeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, dotyczących osiągnięcia oraz 

utrzymania dobrego stanu  potencjału wód, wymaga nowego podejścia w zakresie kształto-

wania przestrzeni rolniczej, w tym zmiany sposobu zagospodarowania i uŜytkowania zlewni 

mocno urzeźbionych. 

8. Na ilość zasobów wodnych odpływających poza obszar zlewni ma wpływ wiele czynników 

takich jak: wysokość i rozkład opadów, temperatura powietrza oraz parametry fizjograficzne 

zlewni. Wykładnikiem aktywności hydrologicznej małych zlewni jest odpływ, który stanowi od 

25% do ponad 50 % opadu atmosferycznego. Średnio roczna warstwa odpływu kształtowała 

się od 172 do 446 mm wody. Procentowy udział odpływu w stosunku do opadu w zlewniach 

był średnio około dwa razy większy w półroczu zimowym niŜ w letnim. Z przeprowadzonych 

badań wynika, Ŝe z obszaru małych zlewni rolniczych odpływają znaczne ilości wody, które 

mogłyby być wykorzystane do zaspokajania lokalnych potrzeb gospodarczych lub pełnienia 

funkcji krajobrazowych i ekologicznych. 

9. Dokonana ocena zastosowania funkcji asymptotycznych do określenia wartości parametru CN 

(Curve Number) w funkcji wysokości opadu w małych zlewniach rolniczych pozwala stwier-
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dzić, Ŝe teoretyczne wartości CN zamieszczone w tabelach NEH (National Engineering Hand-

book) znacznie odbiegają od wartości określonych na drodze badań empirycznych. Obliczenia 

wykazały silną zaleŜność między wartościami parametru CNemp a wysokością opadu. W trzech 

z analizowanych zlewni obserwuje się standardową zaleŜność przejawiającą się na stabilizacji 

CNemp przy wysokich opadach. Wykazano, Ŝe model oparty na równaniu kinetyki najlepiej opi-

suje zaleŜność parametru CN od opadu. Dzięki zastosowaniu tego modelu uzyskano takŜe 

największą stabilność wartości CNemp, wyraŜoną parametrem A(90). Prowadząc obliczenia w 

zlewniach niekontrolowanych o charakterystyce zbliŜonej do badanych, przy szacowaniu od-

pływów ekstremalnych, naleŜy przyjąć parametr CN ustalony przez NEH dla warunków nor-

malnych (AMCII). Wyniki badań mogą być przydatne do obliczania przepustowości budowli 

wodno-melioracyjnych oraz opracowania zasad gospodarki wodnej w małych zbiornikach re-

tencyjnych, w tym moŜliwości prognozowania wielkości dopływu, redukcji fal powodziowych i 

charakterystyki hydraulicznej urządzeń upustowych. 
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