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wiska pochówku (lessy, gliny na fliszu, piaski, aluwia
tarasów rzecznych), jak i miejsca poza cmentarzami, stanowi¹ce swego rodzaju p³aszczyznê odniesienia (t³o).
Wybrane aminokwasy s¹ zaliczane, w stosowanych klasyfikacjach, do ró¿nych grup. Ze wzglêdu na katabolizm aminokwasów glicynê (metabolizm cukrów) zalicza siê do
glikogennych, leucynê natomiast jako jedyn¹ do ketogennych (metabolizm t³uszczów). Izoleucyna ³¹czy obie te
cechy. Glicyna jest aminokwasem endogennym, zaœ dwa
pozosta³e s¹ egzogenne. Glicyna jest najprostszym aminokwasem, grupê boczn¹ stanowi jedynie atom wodoru. W
zwi¹zku z tym, jako jedyny aminokwas, nie jest ona czynna
optycznie. Leucyna i izoleucyna (hydrofobowe aminokwasy) maj¹ trzy czterowêglowe ³añcuchy boczne. Ponadto izoleucynê charakteryzuj¹ dwa centra aktywne optycznie.
Uzyskane wyniki analiz wskazuj¹, ¿e najwiêksz¹
zawartoœæ w wodzie, wœród dotychczas badanych aminokwasów, wykazuje glicyna. Jej zawartoœæ jest najwiêksza
w aluwiach na tarasach rzek oraz w lessach. Œrednia jej
zwartoœæ przekracza 10 mg × dm-3, wartoœci maksymalne
nawet 17 mg×dm-3. W obu tych utworach zarysowuje siê
istotna ró¿nica pomiêdzy pomiarami na cmentarzach a
miejscami z tzw. t³a. Podobna relacja dotyczy zawartoœci
badanych aminokwasów w piaskach. Glicyna wykazuje tu
mniejsze iloœci, ale za to w przypadku wszystkich analizowanych aminokwasów widaæ wyraŸn¹ ró¿nicê, in plus,
pomiêdzy badanymi próbami na cmentarzach w porównaniu z otoczeniem.

Prawid³owoœæ ta nie zosta³a potwierdzona w utworach
gliniastych na fliszu. W przypadku tego rodzaju utworów
stwierdzono nieznacznie wy¿sz¹ lub podobn¹ zawartoœæ
badanych aminokwasów, w tym kwasu glutaminowego i
lizyny, zarówno na cmentarzach, jak i poza nimi. Najmniejsza maksymalna zwartoœæ, spoœród badanych aminokwasów, dotyczy izoleucyny (2,0 mg×dm-3); jej zawartoœæ
jest na poziomie kwasu glutaminowego. Relatywnie du¿ej
zawartoœci glicyny towarzysz¹ najwiêksze odchylenia
standardowe uzyskanych wyników od œredniej arytmetycznej. Przewa¿nie odchylenia te s¹ mniejsze dla próbek
pobranych poza cmentarzami. Podobne odchylenia, niezale¿nie od œrodowiska pochówku, dotycz¹ izoleucyny i
kwasu glutaminowego. Odchylenia uzyskane w wyró¿nionych œrodowiskach dla leucyny s¹ wy¿sze w stosunku do
porównywalnych dla izoleucyny, kwasu glutaminowego
oraz lizyny. Wspó³czynniki korelacji nie wykazuj¹ istotnych zale¿noœci pomiêdzy aminokwasami. Niemniej jednak wspó³czynniki te s¹ wy¿sze dla t³a, np. na tarasie
(leucyna z izoleucyn¹, -0,96), w glinach fliszowych (glicyna z leucyn¹, 0,77) oraz w piaskach (kwas glutaminowy z
lizyn¹, -0,84). Miejsce pochówku bardziej ró¿nicuje i ogranicza wzajemne zale¿noœci.
Uzyskane wyniki dowodz¹, ¿e najlepszym miernikiem,
wskazuj¹cym na zanieczyszczenie wód zwi¹zane z miejscami pochówku, jest glicyna; wykazano najwiêksze ró¿nice pomiêdzy jej zawartoœci¹ na cmentarzach a
otoczeniem, czyli t³em. W lessach, gdzie ró¿nica ta jest
najwyraŸniejsza, najwy¿sze wartoœci poza cmentarzami s¹
ni¿sze od œredniej zawartoœci na cmentarzach.
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Badania chemizmu wód krasowych by³y prowadzone
w wybranych rejonach Ziemi K³odzkiej. Wy³¹czono z nich
obszar Masywu Œnie¿nika gdzie w zwi¹zku z badaniami
zlewni Kleœnicy i systemu krasowego Jaskini NiedŸwiedziej, s¹ one najlepiej rozpoznane. Pod uwagê wziêto tylko
kilka spektakularnych i charakterystycznych przejawów
zawodnienia masywów krasowych Ziemi K³odzkiej, gdzie
ska³y krasowiej¹ce tworz¹ niewielkie wk³adki w obrêbie
masywów krystalicznych. Opracowanie obejmuje: (I)
wydajne ród³a Romanowskie (Masyw Krowiarek), (II)
Ÿród³a Bystrzycy Dusznickiej w Zieleñcu (Góry Orlickie)
oraz dwie zawodnione jaskinie: (III) Radochowsk¹ (Góry
Z³ote) i (IV) Soln¹ Jamê (Góry Bystrzyckie).
Badane wody s¹ typu wodorowêglanowo-wapniowo-magnezowego lub, w jaskiniach, wodorowêglanowo-wapniowego (wed³ug podzia³u Altowskiego-Szwieca),
a stopieñ ich mineralizacji jest zró¿nicowany. W Ÿródle w
Zieleñcu woda ma mineralizacjê 156,2 mg/dm3, w jeziorku
w Solnej Jamie 240,6 mg/dm3, w ródle Romanowskim
453,3 mg/dm3, natomiast w wiêkszym z jeziorek w Jaskini
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Radochowskiej 706,8 mg/dm3. Pomimo stwierdzonych
niskich wartoœci pH wód opadowych na tym obszarze (4,3
–5,2), odczyn badanych wód jest bardzo zbli¿ony do obojêtnego. Waha siê on w niewielkim zakresie, od pH 7,3
(punkty I i III), poprzez 7,4 (IV) do 7,6 (II). Doœæ wysoka
jest zawartoœæ krzemionki (SiO2) w badanych wodach:
14,7 mg/dm3 (IV), 14,3 mg/dm3 (I), 11,0 mg/dm3 (III) i
9,3 mg/dm3 (II). Krzemionka mo¿e byæ traktowana jako
jeden ze wskaŸników pochodzenia wód; w wodach opadowych nie notuje siê jej obecnoœci. Tak¿e jej zawartoœæ w
wodach p³ytkiego kr¹¿enia na obszarze metamorfiku
Kotliny K³odzkiej jest bardzo niska. Stwierdzona zwartoœæ
SiO2, jak te¿ i odczyn wód, mog¹ œwiadczyæ o obecnoœci w
nich domieszek wód g³êbszego kr¹¿enia. Potwierdzaj¹ to
pomiary temperatury wód — np. w ród³ach Romanowskich temperatura wody jest sta³a w ci¹gu roku i wynosi
oko³o 10o C; nie obni¿a siê znacz¹co nawet podczas d³ugotrwa³ych, silnych mrozów. Badania wykaza³y równie¿
wzglêdnie wysok¹ zawartoœæ jonu azotanowego w dwóch
próbkach (punkt III — 14,2 mg/dm3, punkt II —
8,2 mg/dm3), które pochodz¹ z terenów leœnych, nie przekszta³conych przez cz³owieka; pochodzenie tego sk³adnika
jest niejasne.
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