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WSTĘP
Hydrosfera jest jednym z istotnych elementów środowiska przyrodniczego, 

ściśle związanym z pozostałymi jego składnikami. Skład chemiczny wód zależy 
od charakteru geochemicznego i biologicznego obiegu materii, od stopnia ruchli
wości pierwiastków związanego z szybkością wietrzenia minerałów i intensyw
nością sorpcji biologicznej składników pokarmowych, a także od reżimu wodnego 
w danym krajobrazie [Czerwiński, Czerwińska 1983; Perelman 1971 ; Wierzbicki 
1999]. Te naturalne procesy są modyfikowane przez działalność człowieka, w 
wyniku której pojawiają się w ekosystemie nadmierne ilości niektórych składni
ków [Czerwiński, Pracz 1983 i 1987; Czerwiński i in. 1986].

W niniejszej pracy przedstawiono badania nad chemizmem wód podziemnych 
w głównych krajobrazach Puszczy Kampinoskiej.

ZAKRES I METODY BADAŃ
Badaniami objęto 27 punktów zlokalizowanych w pobliżu powierzchni badaw

czych grantu KBN 4S 401 08804 i 6P04G 056 12 [Konecka-Betley i in. 1994, 
1999]. Próby wód podziemnych pobierano ze studni kopanych i wierconych oraz 
z piezometrów. Zanalizowano także wody powierzchniowe z trzech cieków.

Wody podziemne pobierano po wykonaniu wypompowania oczyszczającego, 
stwarzającego pewność pochodzenia wód z pierwszego poziomu wodonośnego, 
biorących udział w odpływie podziemnym. Badania prowadzono w 1993 r. (maj, 
czerwiec) i w 1994 r. (lipiec).

Zawartość poszczególnych składników i właściwości wód oznaczono nastę
pującymi metodami1: Na2+, K+, Ca2+ -  metodą fotometrii płomieniowej; Mg2+ -  
metodą absorpcji atomowej; Fe2+ -  kolorymetrycznie z fenantroliną; СГ- -  
argentometrycznie; S 0 42- -  jodometrycznie (metoda pośrednia); H C 03_ -  acy- 
dymetrycznie; N2 -  mineralny metodą destylacji po redukcji do NH4+ stopem

*Badania wykonano w ramach projektów badawczych KBN 4S 401 08804 i 6P04G 056 12.
1 Pobranie prób i analizę składu wód wykonał dr Bogusław Kazimierski.
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Dewarda; pH -  elektrometrycznie; przewodnictwo elektryczne -  konduktometry- 
cznie; suchą pozostałość (wskaźnik mineralizacji = suma soli rozpuszczalnych) 
przez odparowanie.

WYNIKI BADAŃ
Ogólna zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (sucha pozostałość), tzw. 

wskaźnik mineralizacji wód, wynosiła średnio w 1993 roku 549,5 mg/dm3, a w 
roku 1994 była nieco mniejsza (420,9 mg/dm3). Minimalne zawartości w obu 
latach były podobne, natomiast maksymalne były znacznie większe w 1993 r. (tab. 
1).

Najmniejszą mineralizację w 1993 r. wykazywała woda z miejscowości Buda 
(110 m g/nr), a w 1994 w Opaleniu (130 mg/dm3). Największą mineralizację 
zarówno w 1993, jak i 1994 r. stwierdzono w kopanej studni gospodarskiej w 
Ławach. W przeważającej części punktów (ok. 70%) mineralizacja wód nie 
przekraczała 500 mg/dm3, to znaczy mieściła się w granicach dla wód słodkich 
[Pazdro 1983] i d ia l klasy czystości [Dz. U. 1990]. W czterech miejscach w 1993 
(studnia i kanał w okolicach Ław oraz studnie w Lipkowie i Starej Dąbrowie) i 
tylko w jednym w 1994 r. (studnia w Lipkowie) ogólna zawartość soli przekro
czyła 1000 mg/dm3 -  dolną granicę dla wód mineralnych. Wody o mineralizacji 
w przedziale 500-1000 mg/dm3, tzw. akratopegi, stwierdzono w czterech miej
scowościach w 1993 i w ośmiu w 1994 r. (rys. 1). Zawartość graniczna dla wód 
pitnych -  800 mg/dm3 -  przekroczona zastała w pięciu miejscowościach w 1993 
i w czterech w 1994 r. Przeciętnie woda w studniach kopanych była prawie dwa 
razy bardziej zmineralizowana niż w studniach wierconych, w piezometrach 
natomiast wody były najczyściejsze. Wody trzech badanych cieków (kanałów) 
znacznie się różniły pod względem zawartości soli rozpuszczalnych. Największe 
stężenia wystąpiły w kanale Zaborowskim w Ławach, najmniejsze w Łasicy w 
Nowej Dąbrowie, woda w kanale Olszowieckim w Kampinosie miała skład 
pośredni (tab. 3).

Zmienność stopnia mineralizacji wód wpływała na kształtowanie się przewod
nictwa elektrycznego, które mieściło się w granicach od 0,17 do 2,82 mS/cm (tab. 
1).

TABELA 1. Wskaźnik mineralizacji, pH i przewodność elektryczna wód -  wartość minimalna, 
maksymalna i średnie w latach 1993 i 1994
TABLE 1. Mineralization index, pH and elektroconductivity of water -  minimum, maximum and 
mean values in 1993 and 1994

Wskaźnik -  Index minimum -  minimum maksimum -  
maximum

średnia -  mean

1993 1994 1993 1994 1993 1994
Wskaźnik mineralizacji 
Mineralization index 
[mg/dm3 wody -  of water]

110,00 130,00 2487,00 1254,00 549,48 420,89

pH 5,31 5,90 8,40 7,94 7,14 6,95
Przewodność elektryczna
Elektroconductivity
[mS/cm]

0,17 0,16 2,82 1,66 0,61 0,56
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mg/dm3 x 100 

■ 1993 □ 1994
RYSUNEK 1. Histogramy rozkładu wartości wskaźnika mineralizacji wód (sucha pozostałość) 
w 1993 i 1994 r.
FIGURE 1. Histograms of water mineralization index (solid residue) of water in 1993 and 1994 
year

TABELA 2. Zawartość kationów i anionów w wodach -  wartości minimalne i maksymalne oraz 
średnie w latach 1993 i 1994
TABLE 2. Content of cations and anions in water -  minimum, maximum and mean values in 1993 
and 1994

Jon
Ion

0
Zawartość -  Content fmg/dnr wody -  of water!
minimum -  minimum maksimum - maximum średnia -  mean
1993 1994 1993 1994 1993 1994

Kation -  Cation
Ca2+ 24,30 21,77 220,20 134,24 74,55 60,16
Mg2+ 2,27 1,82 78,50 33,70 13,09 9,72
K+ 0,60 0,60 372,00 146,40 40,78 22,72
Na+ 3,27 3,33 132,00 109,60 26,62 21,80
Fe2+ 0,01 0,31 11,31 3,86 0,94 0,92
Anion -  Anion

НСОз" 9,15 9,28 485,18 495,20 155,75 172,36
c r 3,54 3,32 182,56 129,20 37,75 32,11
so42" 0,56 9,10 296,20 197,20 71,49 70,83
N02 0,56 0,00 173,12 49,52 19,51 10,62
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TABELA 3. Wskaźnik mineralizacji i typ hydrochemiczny wód 
TABLE 3. Water mineralization index and hydrochemical type of water

Miejscowość UjÇeie* 1993 1994
Locality wody

Water
intake

Sp* 
[то/ 
dm 1

Typ hydrochemiczny 
wody -  Hydrochemi
cal type of water

Sp* 
[mg/ 
dm 1

Typ hydrochemiczny 
wody -  Hydrochemi
cal type of water

Marie w SK 959 Na,Ca/XN2,S 04,Cl 910 Na,Ca/S04,Cl
Truskaw SW 575 Ca,M g/HC03 586 Ca,Mg,K/HC03
Lipków SK 1195 Ca,Na,K,Mg/HC03,Cl 1254 Ca,Na,K/HC03,Cl
Pociecha SW 204 Са/НСОз,S 0 4, SN2 138 Са/НСОз
Granica P 203 C a/S04, £N 2 145 C a/S04
Granica SK 470 Са/НСОз,S 0 4 616 Са/НСОз,S 0 4
Kampinos - Józefów С 588 Са/НСОз 488 Са/НСОз
Narty P 429 Ca,Na/HCCh,S04 388 Ca,Na/HC03,S 0 4,Cl
Grabina SK 249 Са/НСОз,S 0 4 166 Са/НСОз,S 0 4
Janówek SK 380 Са/НСОз,S 0 4 306 Са/НСОз,S 0 4
Łom na SW 283 Са/НСОз 280 Са/НСОз,S 0 4
Buda SW 110 Са/НСОз 136 Са/НСОз
Ławy SK 2487 Ca,K,M g/IN2,S 0 4,Cl 846 K,Ca,M g/S04,H C 03
Ławy с 1791 Са/НСОз 598 Са/НСОз
Opaleń SW 188 Са/НСОз,S 0 4, ZN2 130 Са/НСОз
Wilków SK 228 Са/НСОз,S 0 4 236 Ca,/HC03,S04
Piaski Król. SK 424 C a/S04,H C 03, I N 2 614 Ca,/HC 03,S 04,Cl
Famułki Broch. SK 235 Ca,Na/S04,H C 03, 186 Ca,Na/S0 4,HC0 3
Tułowice SK 559 ZN2 588 C a,/S04,H C 03,
Wilcze
Tułowskie

p 200 Ca/S0 4 ,HC0 3  
Са/НСОз, SN2

199 Са/НСОз

Rybitew SW 356 354 C a/S04,H C 03
Dąbrowa Nowa SK 1282 Ca/S0 4 ,HC0 3 , ZN2 810 С a, N а/НС O3 , S 0 4
Dąbrowa Nowa с 388 Са,К/НСОз,С1, XN2 358 Са/НСОз
Krzywa Góra SK 221 Са/НСОз 176 Са/НСОз,S 0 4
Zamość SK 409 Са/НСОз,S 0 4 479 Ca,Na/HC03,S04,Cl
Dąbrowa Stara p 178 Ca,Na/HC03S 0 4,Cl 175 Са/НСОз,S 0 4
Dąbrowa Stara SW 245 Са/НСОз,SN2,S 0 4 

Са/НСОз, ZN2
202 Са/НСОз

Sp* -  sucha pozostałość jako wskaźnik mineralizacji wody, Sp" -  solid residue as water minerali
zation index, SK -  studnia kopana -  dug well, SW -  studnia wiercona -  drilled well, P -  piezometr 
-  piezometer, С -  ciek -  stream

Odczyn wahał się od kwaśnego do słabo zasadowego, w większości wód 
kształtował się w zakresie dopuszczalnym dla wód pitnych -  6,5 do 8,5 [Dz. U. 
1990].

Chemizm wód w poszczególnych badanych ujęciach był podobny w obu latach, 
chociaż stężenia większości składników w roku 1993 były większe (tab. 2). 
Średnie stężeniajonów soli rozpuszczalnych w wodzie odzwierciedlają najbardzej 
naturalne warunki hydrochemiczne w Kampinoskim Parku Narodowym. Wartości 
maksymalne świadczą o antropopresji i występują w punktach badawczych repre
zentowanych przez niektóre studnie gospodarcze. Wyraża się ona podwyższonym 
stężeniem potasu i azotu mineralnego, sodu, chlorków i siarczanów, co lokuje 
część wód w III klasie czystości lub poza klasami. Antropogeniczne wpływy
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RYSUNEK 2. Procentowy udział kationów i anionów w wodach studni w stosunku do ogólnej 
zawartości kationów lub anionów [me/dm3 wody] : A -  Opaleń 1994 r. -  suma soli rozpuszczalnych 
-  130,0 mg/dm3; В -  Dąbrowa Stara 1994 r. -  suma soli rozpuszczalnych -  202,0 mg/dm3; С -  
Lipków 1994 r. -  suma soli rozpuszczalnych -  1254,0 mg/dm3; D -  Ławy 1993 r. -  suma soli 
rozpuszczalnych -  2487,0 mg/dm3; ra -  różnica anionów
FIGURE 2. Percentage of cations and anions in well water related to the total amount of cations or 
anions [meq/dm3 of water]: A -  Opalen 1994 y r -  sum of soluble salts -  130,0 mg/dm3 of water; 
В -  Dąbrowa Stara 1994 yr -  sum of soluble salts -  202,0 mg/dm3; С -  Lipków 1994 yr - sum of 
soluble salts -  1254,0 mg/dm3; D -  Ławy 1993 yr -  sum of soluble salts -  2487,0 mg/dm3; 
ra -  anion difference

najsilniej zaznaczyły się w odniesieniu do mineralnych związków azotu. W 1993 
roku aż w 17 punktach przekroczone zostały stężenia 10 mg/dm3 dopuszczalne 
dla wód pitnych. W 1994 roku nastąpiła poprawa, ale w dalszym ciągu 11 ujęć 
było zanieczyszczonych związkami azotu.

Na podstawie wartości równoważnikowych określono hydrochemiczny typ 
wody, na który mają wpływ składniki o ponad 20% udziale w całkowitej zawar
tości anionów lub kationów. W siedmiu miejscach wśród kationów przeważał 
wapń, a wśród anionów jon wodorowęglanowy, co decydowało o tym, że typ 
hydrochemiczny tych wód był dwuskładnikowy wodorowęglanowo-wapniowy



62 Z). Czępińska-Kamińska, K. Janowska

(tab. 3, rys. 2A i В). Podobna ilość wód należy do typu trójskładnikowych 
wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowychlubsiarczanowo-wodorowęglano- 
wo-wapniowych. Stężenie związków azotu w 12 ujęciach w 1993 r. osiągnęło 
wartości decydujące o typie hydrochemicznym wody, a w Mariewie i w Ławach 
związki azotu miały największy udział wśród anionów.

W kilku miejscowościach występuje znacznie urozmaicony skład chemiczny 
wody pod względem zawartości zarówno kationów, jak i anionów, jak na przykład 
woda w Lipkowie (rys. 2C). Typ hydrochemiczny tej wody można określić jako 
pięcioskładnikowy wodorowęglanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowo-potaso- 
wy. Zawiera ona ponadto dość duże ilości magnezu i mineralnych związków 
azotu. Najbardziej urozmaicony skład ma woda studzienna w Ławach (rys. 2D). 
Sześć składników formuje jej typ hydrochemiczny na azotowo-siarczanowo- 
chlorkowo-wapniowo-potasowo-magnezowy. Zawartość potasu, siarczanów i 
azotu mineralnego sprawia, że jest to woda pozaklasowa, w tym zawartość 
siarczanów i azotu wyklucza ją  jako zdatną do picia.

DYSKUSJA
Otrzymane wyniki oraz dane z literatury [Pilichowska-Kazimierska 1991; 

Pilichowska-Kazimierska, Kazimierski 1994; Wierzbicki 1999] wykazały, że 
większość wód (około jedna trzecia) należy do słabo zmineralizowanych, słodkich 
[Pazdro 1983], a mniejsza część charakteryzuje się podwyższoną mineralizacją. 
Wody o znacznych zanieczyszczeniach występują w różnych rejonach Kampino
skiego Parku Narodowego. Jednocześnie w dość bliskich odległościach spotyka 
się wody o bardzo różnym stopniu zmineralizowania np. w miejscowościach: 
Pociecha i Truskaw, Grabina i Ławy, Wilcze Tułowskie i Tułowice, Krzywa Góra 
i Zamość. Świadczy to o pochodzeniu zanieczyszczeń z lokalnych źródeł o 
niewielkim zasięgu, głównie zagród gospodarskich, w których zlokalizowane były 
studnie. Średnie stężenia głównych wskaźników mineralizacji mieszczą się w 
zakresie tła hydrogeochemicznego ustalonego dla KPN przez Pilichowską-Kazi- 
mierską i Kazimierskiego [1994] w mg/dm : dla Ca 10-90; dla Mg 3-17; dla К 
2-40, dla Na 2-60, dla Cl 6-70, dla H C 03 20-180 i dla S 0 4 10-160. Przewodnic
two elektryczne większości wód KPN nie odbiega od zwykle spotykanego zakresu
1-0,1 mS/cm [Macioszczyk 1987].

Badane wody charakteryzują się wyraźnym niedoborem wapnia i magnezu. 
Nawet w ujęciach, gdzie wystąpiły maksymalne zawartości tych składników, 
stężenia były znacznie poniżej zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia 
175 mgCa/dm3 i 150 mgMg/dm3 [Pilichowska-Kazimierska, Kazimierski 1994].

Analiza typu hydrochemicznego wskazuje na to, że wiele wód zachowało 
naturalny charakter wodorowęglanowo-wapniowy, znaczna jednak część ma pod
wyższony udział jonu siarczanowego, który kompensuje jony wapniowe. Zmienia 
się typ hydrochemiczny wód na trójskładnikowy w wyniku postępującej antropo
presji, na co wskazywali w swoich pracach Czerwiński i Czerwińska [1983] oraz 
Czerwiński i Pracz [1983, 1987].

Pewien niepokój może budzić zanieczyszczenie wód mineralnymi związkami 
azotu, charakterystyczne dla studni usytuowanych na terenach gospodarskich 
[Czerwiński i in. 1986; Czerwiński, Pracz 1987]. Zanieczyszczenie to zmienia się 
w czasie, znacznie większe było w 1993 roku w porównaniu z rokiem 1994. Stan 
chemiczny wód zależy w dużej mierze od rodzaju ujęcia. Studnie kopane są
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bardziej narażone na zanieczyszczenia niż studnie wiercone, w których pozyskuje 
się wodę z głębszych warstw wodonośnych [Czerwiński, Pracz 1987].

WNIOSKI
Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie następujących wnio

sków:
1. Wody podziemne Kampinoskiego Parku Narodowego w dużej części są słabo 

zmineralizo wane, a ich skład wodorowęglanowo-wapniowy odzwierciedla natural
ne stosunki hydrogeochemiczne.

2. Wpływy antropogeniczne w części wód wyrażają się zmianą typu hydrochemicz
nego na wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowy lub siarczanowo-wapniowy, 
a w nielicznych punktach również podwyższoną zawartością mineralnych związ
ków azotu, potasu, sodu i magnezu oraz chlorków.

3. Wszystkie wody wykazują niedobory wapnia i magnezu w stosunku do zapotrze
bowania ludzi i zwierząt.
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CHEMICAL COMPOSITION OF UNDERGROUND WATERS 
AT KAMPINOS NATIONAL PARK

Department of Soil Science, Warsaw Agricultural University 

SUMMARY

The chemism of underground waters was studied, in sinked and drilled wells 
as well as in piezometers and also in three water flaws. In the waters determined 
were: the content of Ca, Mg, K, Na, Cl, H C 03, S 0 4, the value of pH and electric 
conductivity. Both the results obtained in this study and the literature review data 
proved that the majority of waters belong to the group of poorly mineralized, fresh 
water and their hydrocarbonate-calcium composition reflects the natural hydro
logical-chemical relations of the Kampinos National Park. In some settlements the 
waters are characteristic of an increased level mineralization as a result of the 
progressing anthropopressure. The man impact finds its expression in the altera
tion of the hydro-chemical type of waters into the hydrogen carbonate-calcium 
sulfate, and -  in infrequent localities -  also an increased content of mineral 
compounds of nitrogen, potassium, sodium and magnesium as well as chlorides. 
All the waters analyzed show deficiency in calcium and magnesium as compared 
with the quantities required by the nutritional demands of man and animals.
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