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wprowadzony zostanie system kanalizacyjny i obiekty
s³u¿¹ce oczyszczaniu œcieków.
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Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich
Pawe³ Urbaniak*, Rados³aw Da³kowski*
Badania nad chemizmem ma³ych cieków s¹ bardzo
z³o¿onym i trudnym zagadnieniem. Sk³ad chemiczny
takich wód podlega nieustannym zmianom – ma charakter
o wiele bardziej dynamiczny od wód wiêkszych cieków
czy zbiorników wodnych. Jednym z elementów niezbêdnych do rzetelnego poznania chemizmu takich cieków jest
prowadzenie badañ w sposób ci¹g³y, tzn. badañ o charakterze monitoringowym. W ten sposób mo¿na zbadaæ procesy
zachodz¹ce w wodach w sposób dynamiczny, co tym
samym pozwala na dok³adniejsze poznanie cieku.
Poboru próbek wody cieków z terenu PKW£ dokonuje
siê od lutego 2000 roku, w ka¿dym miesi¹cu, w kilkunastu
punktach monitoringowych. Oznaczane s¹ takie parametry
fizykochemiczne jak: barwa, zapach, odczyn-pH, kwasowoœæ, zasadowoœæ, twardoœæ, utlenialnoœæ, sucha pozosta³oœæ,
zawartoœæ tlenu, stê¿enie jonów amonowych, azotynowych, azotanowych, fosforanowych, chlorkowych, wapniowych, magnezowych oraz metali ciê¿kich: o³owiu,
kadmu, cynku i miedzi (w niektórych punktach oznaczano
dodatkowo parametr BZT5). Jako podstawê oceny jakoœci
wody przyjêto klasyfikacjê zgodn¹ z Rozporz¹dzeniem ...
(1991). Dodatkowo, w celu dok³adniejszego okreœlenia

czystoœci wody, do jej oceny zastosowano wspó³czynnik
zanieczyszczenia WZ (Burchard i in., 1990).
Wyznaczone stê¿enia charakterystyczne wskazuj¹ na
zró¿nicowanie jakoœciowe wody. Zdecydowanie najgorsz¹
jakoœæ wody (woda pozaklasowa ) wykazuj¹: bezimienny
ciek wyp³ywaj¹cy spod ul. Skrzydlatej w Arturówku
(£ódŸ), rz. £agiewniczanka poni¿ej ul. £agiewnickiej
(£ódŸ) oraz rz. Kie³miczanka. Szczególnie w dwóch
pierwszych ciekach zaobserwowano kilku- a nawet kilkunastokrotne przekroczenia wartoœci normatywnych dla III
klasy takich parametrów jak utlenialnoœæ, stê¿enia fosforanów oraz azotynów. W Mro¿ycy, na odcinku od Tadzina do
Niesu³kowa, zaobserwowano postêpuj¹ce procesy samooczyszczania i poprawê czystoœci wody wzd³u¿ jej biegu.
Natomiast Moszczenica oraz Bzura, na badanych odcinkach, okaza³y siê pod wzglêdem chemicznym stosunkowo
czyste. Parametry najczêœciej przekraczane w wodach
badanego obszaru, w stosunku do wymagañ stawianych
wodom III klasy, to przewa¿nie zawartoœæ fosforanów
oraz azotynów, co jest zjawiskiem niemal¿e typowym na
obszarze œrodkowej Polski, jednak¿e o klasyfikacji wody
decyduje czêsto wielkoœæ tylko jednego parametru.
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Odczyn i przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa wód rzecznych strefy
krawêdziowej Wzniesieñ £ódzkich i ich zmiennoœæ sezonowa
Przemys³aw Tomalski*
Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
£ódzkiego rozpocz¹³ w listopadzie 2002 r. sta³y monitoring
kilku parametrów fizykochemicznych wód rzecznych.
Badaniami objêto rzeki ze strefy krawêdziowej Wzniesieñ
£ódzkich, m. in.: Dzier¿¹zn¹, Ciosenkê, Mrogê, Moszczenicê. Co dwa tygodnie, w 11 przekrojach pomiarowych badany jest odczyn (pH), przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa
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(SEC) oraz temperatura wody. Równolegle prowadzony
jest pomiar natê¿enia przep³ywu rzeki.
Wyniki badañ pó³rocznej serii pomiarowej (listopad
2002–kwiecieñ 2003) wskazuj¹, ¿e najwy¿sze œrednie wartoœci SEC wystêpuj¹ w Mro¿ycy — 0,557 mS×cm-1. Najni¿sz¹ przewodnoœæ elektrolityczn¹ ma natomiast Ÿród³o w
Ciosnach — 0,378 mS×cm-1. Œrednia, w badanej próbce, dla
tego okresu wynosi 0,435 mS×cm-1. Absolutne maksimum
wyst¹pi³o w wodach Mro¿ycy 17.04.2003 r. (0,675 mS
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×cm-1), a minimum w tym okresie zanotowano 15. 01.2003
r. na Ciosence (0,258 mS× cm-1). Wartoœciami SEC poni¿ej
œredniej, przy jednoczeœnie niskiej zmiennoœci, cechuj¹ siê
Ÿród³a w Ciosnach i Rosanowie oraz Struga Dobieszkowska. Odwrotn¹ sytuacjê, a wiêc wysok¹ przewodnoœæ elektrolityczn¹ w³aœciw¹ przy du¿ym wspó³czynniku
zmiennoœci (Cv), zanotowano w Mrodze, Dzier¿¹znej do
miejscowoœci Dzier¿¹zna oraz w Moszczenicy.
Odczyn wód rzecznych, w badanym okresie, by³ najwy¿szy w Mrodze — pH 8,24. Najni¿sze pH notowano
natomiast w Mro¿ycy — 7,96. Œrednia w badanej próbie,
dla tego okresu, wynios³a pH 8,10. Najwy¿sz¹ wartoœæ
zanotowano 7.04. 2003 r., podczas pomiaru na Czarnawce
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— pH 9,40, a absolutne minimum wyst¹pi³o w Ÿródle w
Rosanowie 18.11.2003 r. (pH 7,53). Odczyn poni¿ej œredniej i niskie Cv s¹ charakterystyczne dla Mro¿ycy,
Grzmi¹cej, Moszczenicy, Ciosenki i Ÿród³a w Ciosnach.
Wysokie i zmienne odczyny wód wystêpuj¹ zaœ w Ÿródle w
Rosanowie, Dzier¿¹znej po Dzier¿¹zn¹, Dzier¿¹znej po
Swobodê, w Czarnawce i w Mrodze. Interesuj¹ce jest to,
¿e zale¿noœæ pH od Cv ma charakter liniowy, a równanie
regresji posiada wysoki wspó³czynnik determinacji (0,75).
Sytuacja taka nie wystêpuje natomiast w przypadku SEC.
Oznacza to, ¿e rzeki relatywnie kwaœne s¹ mniej nara¿one
na zmianê odczynu od rzek o wodach nieco bardziej zasadowych.

