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Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
£ódzkiego prowadzi, ju¿ od d³u¿szego czasu, monitoring
ma³ych zlewni rzecznych na tym obszarze. Mo¿na wiêc, w
chwili rozpoczêcia realizacji inwestycji, pokazaæ na ich
podstawie aktualny stan zasobów i jakoœci wody. Pozwoli
to w przysz³oœci wnioskowaæ o ewentualnych zmianach
re¿imu hydrologicznego i fizykochemicznego wód
powierzchniowych.
Zlewnie zosta³y dobrane tak, by ich cechy by³y zró¿nicowane. W sta³ych przekrojach hydrometrycznych rzek
mierzono: natê¿enie przep³ywu, pH, konduktywnoœæ,
zawartoœæ tlenu i temperaturê wody. Oszacowano równie¿
podziemn¹ sk³adow¹ odp³ywu. W toku analiz stwierdzono,
¿e re¿imy tych strug maj¹ quasi-naturalny charakter, (z
jednym wyj¹tkiem), a oznaczone parametry fizykochemiczne wskazuj¹, ¿e jakoœæ wody jest dobra (I i II klasa).

NajwyraŸniej, co oczywiste, zaznaczona jest sezonowoœæ zmian temperatury wody. WyraŸna zmiennoœæ sezonowa charakterystyczna jest równie¿ dla jej pH. Odczyny
lekko kwaœne pojawiaj¹ siê w styczniu, a lekko zasadowe –
póŸn¹ wiosn¹ i wczesnym latem. Zawartoœæ tlenu rozpuszczonego w wodzie wykazuje wyraŸny rytm sezonowy o
dwóch maksimach (wczesna jesieñ, zima) i dwóch minimach (póŸna jesieñ, póŸna wiosna). Jest on determinowany przez nak³adaj¹ce siê na siebie cykle wegetacji roœlin i
zmian temperatury. Sezonowy rytm zmian konduktywnoœci wody, w badanych ciekach, jest s³abo zaznaczony.
Maksima przewodnoœci przypadaj¹ na pocz¹tek pory
ch³odnej, a wiêc na okres zwiêkszonej dostawy materii
organicznej do koryt rzecznych i pocz¹tek jej rozk³adu.
Minima przewodnoœci elektrolitycznej wody wystêpuj¹
zwykle wiosn¹.

Badanie obecnoœci metali ciê¿kich w wodzie i osadach dennych cieków
Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich
Rados³aw Da³kowski*, Anna Fenyk*, Pawe³ Urbaniak*
Metale ciê¿kie, migruj¹ce z otoczenia do wód
powierzchniowych, deponowane s¹ g³ównie w osadach
dennych. Pomimo czasowego unieruchomienia stanowi¹
one potencjalne zagro¿enie dla ¿ycia biologicznego w
danym œrodowisku wodnym. W pewnych, œciœle okreœlonych warunkach mo¿e nast¹piæ nag³e uwolnienie jonów
metali skumulowanych w osadach dennych do wody,
wnikniêcie do ³añcucha troficznego ekosystemu, czego
nastêpstwem jest ponowne uruchomienie ich obiegu w œrodowisku.
Badania obecnoœci metali przeprowadzono na terenie
Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich ³¹cznie z
kompleksem Lasu £agiewnickiego w latach 2001–2004.
Próbki wody i osadów dennych pobierano z rzek: Bzury,
£agiewniczanki, Moszczenicy, Kie³miczanki, M³ynówki
(Strugi Dobieszkowskiej), Borchówki oraz z bezimiennego cieku (kana³u burzowego) p³yn¹cego w Arturówku.
Wykonano oznaczenia kadmu, miedzi, o³owiu i cynku sto-

suj¹c metodê anodowej, pulsowej, ró¿nicowej chronowoltamperometrii inwersyjnej w uk³adzie trójelektrodowym, z
zastosowaniem jako elektrody pracuj¹cej, wiruj¹cej elektrody z wêgla szklistego pokrytego filmem rtêci. Rolê
elektrody pomocniczej pe³ni siatka platynowa, elektroda
odniesienia jest nasycona elektroda kalomelowa. Zastosowana metoda umo¿liwia bez wiêkszych problemów, oznaczanie metali obecnych w danej próbce roztworu w
stê¿eniach powy¿ej 1:g/l.
Przed wykonaniem pomiaru, próbki osadów i wody
by³y poddawane procesowi mineralizacji i roztwarzania
za pomoc¹ mieszaniny stê¿onych kwasów HClO4, HNO3,
i 30% H2O2 oraz promieniowania UV. G³ównym celem
takiego postêpowania by³o usuniêcie z roztworu zwi¹zków
pochodzenia organicznego (np. kwasy humusowe),
bêd¹cych potencjalnymi ligandami kompleksuj¹cymi
badane jony metali.
Wyniki badañ wskazuj¹ w zdecydowanej wiêkszoœci
przypadków na niewielkie zanieczyszczenie wód jonami
ciê¿kich metali. Analiza osadów wskazuje na znaczn¹
kumulacjê metali w korycie bezimiennego cieku przy ul.
Skrzydlatej (podwy¿szona zawartoœæ o³owiu i miedzi).

Zmiany chemizmu wód fali wezbraniowej ma³ego cieku
Ludmi³a Rossa*, Micha³ Fic*
Badania jakoœci odp³ywu w ciekach przep³ywaj¹cych
przez tereny wsi wykaza³y, ¿e pomimo sp³ywu czêœci wód
po powierzchniach nieutwardzonych oraz pomimo oczyszczaj¹cego wp³ywu gleb i roœlin w pocz¹tkowej fazie wznoszenia fali wezbraniowej, wystêpuj¹ zwiêkszone stê¿enia
zwi¹zków organicznych, azotanów, siarczanów i potasu.

Proces ten przypisuje siê bezpoœredniemu dop³ywowi
zanieczyszczeñ obszarowych. Maksymalne wartoœci stê¿eñ niektórych substancji wystêpuj¹ wczeœniej ni¿ przejœcie kulminacyjnej fali odp³ywu rzecznego. Natomiast w
miarê wzrostu odp³ywu, spowodowanego sp³ywem
powierzchniowym, zmniejszaj¹ siê stê¿enia sodu i wapnia,
co mo¿e byæ zwi¹zane z ich wnoszeniem do cieku w postaci dop³ywu podziemnego.
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