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Cel pracy: 
wykazanie, że obserwacje prowadzone w ciekach wodnych 
mogą uzupełniać monitoring jakości wód podziemnych 
prowadzony w studniach eksploatacyjnych 
i otworach obserwacyjnych 
 
• W Polsce zasilanie wodami podziemnymi stanowi średnio 

56% całkowitego przepływu rzecznego 
 

• W okresach niżówkowych wody podziemne są dominującym 
składnikiem odpływu rzecznego 

http://www.agh.edu.pl/


Kontekst pracy: 
Projekt BONUS Soils2Sea  

 rola wód podziemnych w redukcji odpływu biogenów  
pochodzenia rolniczego do Bałtyku 



Obiekt badań: rzeka Kocinka 

Kocinka jest rzeką IV rzędu o długości 40,2 km i 
powierzchni zlewni 257,8 km2. 
Wpada do Liswarty w pobliżu jej ujścia do Warty.  



Obiekt badań: rzeka Kocinka 

Zlewnia Kocinki leży w większości na obszarze 
szczelinowo-krasowego GZWP 326 



Identyfikacja charakteru rzeki Kocinki 

Sieć hydrograficzna zlewni Kocinki z 
zaznaczonym charakterem drenującym 
bądź infiltrującym rzeki określonym na 
podstawie interpretacji modelu 
numerycznego (Michalczyk, Bar-
Michalczyk 2015; Przegląd Geologiczny 63, 

nr 10/2, 931–934) 

- odcinek rzeki o charakterze drenującym  
– odcinek rzeki o charakterze infiltrującym 

Przeważająca część biegu Kocinki  
oraz jej główne dopływy mają 

charakter drenujący  



Koncepcja wykorzystania cieków wodnych  
w monitoringu jakości wód podziemnych 

Zmiany jakości wody rzecznej zaobserwowane 
wzdłuż odcinków rzeki nie przyjmujących 
wyraźnych dopływów powierzchniowych (np. 
1-2-3, 4-5, 7-8-9 na mapie) mogą 
odzwierciedlać wpływ drenowanych wód 
podziemnych. 

– odcinek rzeki o charakterze drenującym  
– odcinek rzeki o charakterze infiltrującym 



Empiryczne potwierdzenie kierunku interakcji  
pomiędzy wodami podziemnymi i rzeką 

Obserwacje: 
 
• Temperatury wody i osadów dennych rzeki 

 

• Składu izotopowego wody (d18O, d2H) 
 

• Hydrometryczne (przepływu rzeki) 
 

• Wysokości hydraulicznej w osadach rzeki 
 
 

17.5 cm  



Obserwacje temperatury wody rzeki 

 - 31 lipca 2014                  - 4 lutego 2015 
 

W przypadku rzeki niedrenującej 
temperatura wody dąży 
do temperatury powietrza. 
 
Dla Kocinki obserwuje się wyraźny 
wpływ wód podziemnych (t  9°C) 
wzdłuż biegu rzeki do 22 km od 
źródła. 

 



Obserwacje składu izotopowego wody 

Powyższe dane potwierdzają wyniki obserwacji temperatury wody – Kocinka 
przyjmuje dopływy wód podziemnych do 22 km.  

 

d18O wód podziemnych  -10‰ 

 - 31 lipca 2014                  - 4 lutego 2015 
 



Obserwacje temperatury osadów dennych 

Metoda pozwala lokalizować bezpośrednie dopływy wód podziemnych do rzeki 
w profilach podłużnych i poprzecznych z dużą rozdzielczością przestrzenną 

 

Obserwacje przeprowadzone  
8 kwietnia 2015 
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Obserwacje temperatury osadów dennych 

Podłużne i poprzeczne profile temperatury w osadach dennych 

20 km biegu rzeki, luty 2015 

 



Obserwacje hydrometryczne 

Pomiary wydatku prowadzone w sposób ciągły za 
pomocą rejestratorów poziomu wody oraz poprzez 
profilowanie prędkości wody w kilku przekrojach. 
Obserwacje te pozwalają zbilansować strumienie 
wody i ładunki zanieczyszczeń wprowadzanych do 
rzeki z poziomów wodonośnych. 

 



Skład chemiczny wody i stężenia azotanów w Kocince 

przy niskim stanie wody (15 lipca 2015) 



15.01.2016 

Zmiany stężenia azotanów wzdłuż biegu Kocinki 

Dopływy wód podziemnych o różnym stopniu zanieczyszczenia są głównym 
czynnikiem kształtującym stężenia azotanów w Kocince.  
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PODSUMOWANIE 

• Obserwacje zmian własności wód rzeki wzdłuż jej biegu mogą dostarczyć 
informacji na temat jakości wód podziemnych zasilających rzekę. 

• Zlokalizowanie na ciekach powierzchniowych punktów monitoringu musi 
być poprzedzone wskazaniem odcinków o charakterze drenującym. 

• Rozpoznania drenujących odcinków można dokonać w różnych skalach 
przestrzennych za pomocą prostych pomiarów fizycznych (temperatura, 
wysokość hydrauliczna). 

• Wykorzystanie znaczników środowiskowych w powiązaniu z pomiarami 
wydatku pozwala ilościowo określić dopływy wód podziemnych dla 
poszczególnych odcinków rzeki. 

• Wyniki monitoringu w powiązaniu ze znajomością dróg przepływu wód 
podziemnych pozwalają wskazać te fragmenty zbiornika, względem 
których w pierwszej kolejności powinny być podjęte działania ochronne. 

 

 

 


