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ZAWARTOĝû FOSFORANÓW
W WODACH STUDZIENNYCH
NA PRZYKàADZIE WSI PRZEħDZIEDZA
____________
THE CHARACTERISTICS OF WATER FROM WELL WITH
TAKING INTO ACCOUNT PHOSPHORUS COMPOUNDS
FORM PRZEħDZIEDZA VILLAGE SET AS AN EXAMPLE
Streszczenie
W Polsce na terenach wiejskich doĞü waĪnym Ĩródáem zaopatrzenia ludnoĞci w wodĊ na cele spoĪywcze są indywidualne ujĊcia wody. UjĊcia takie czĊsto
nie są objĊte badaniami z zakresu przydatnoĞci wody do spoĪycia, dlatego teĪ
znaczna liczba mieszkaĔców wsi korzysta z wody o nieznanych parametrach fizyczno-chemicznych i biologicznych mogącej zawieraü szkodliwe dla czáowieka
zanieczyszczenia. Celem pracy jest okreĞlenie dynamiki zmian stĊĪeĔ fosforanów
w wodach ujmowanych ze studni zlokalizowanych we wsi PrzeĨdziedza. Okres
badawczy obejmowaá okres od marca 2009 roku do lutego 2010 roku. Badaniami
objĊto 6 studni kopanych zbudowanych z krĊgów betonowych lub z kamienia.
Wyniki badaĔ potwierdzają fakt iĪ, sáabo zabezpieczone studnie cechują siĊ gorszą
jakoĞcią wody. JednakĪe w analizowanym przypadku, Ğrednie stĊĪenie fosforanów
we wszystkich studniach byáo bardzo niskie, a wody z nich ujmowane zaliczono
do II i III klasy wedáug Rozporządzenia Mĝ (2008).
Sáowa kluczowe: woda, studnie kopane, związki fosforu, tereny wiejskie, ujĊcie
wody
Summary
The individual water intakes are an important source of water supply for
human consumption in Polish rural areas. The wells are often not covered
by research in range of water suitability for human consumption, therefore,

169

Katarzyna PawĊska, Beata Malczewska, Barbara ZygliĔska
a significant number of rural inhabitants use water of unknown parameters,
physico-chemical and biological likely to contain contaminants harmful to
humans.
The main goal of this research has been determination of changes in
concentrations of phosphorus compounds in water from wells located in the
village PrzeĨdziedza. The research has covered the period from March 2009 until
February 2010. The six wells constructed of concrete rings or from a stone has
been analyzed. The following parameters has been determined: phosphate. The
results of this research indicate that, poorly protected wells are characterized by
worse water quality. The results confirm the fact that, poorly protected wells are
characterized by a poorer quality of water. However, the average concentration of
phosphate in all wells was very low, and each of them corresponded to the
obligatory standards in Poland.
Key words: water, wells dug, phosphorus compounds, rural areas, water intake

WSTĉP

W Polsce na terenach wiejskich doĞü waĪnym Ĩródáem zaopatrzenia ludnoĞci w wodĊ na cele spoĪywcze są indywidualne ujĊcia wody. UjĊcia takie
czĊsto nie są objĊte badaniami z zakresu przydatnoĞci wody do spoĪycia, dlatego
teĪ znaczna liczba mieszkaĔców wsi korzysta z wody o nieznanych parametrach
fizyczno-chemicznych i biologicznych mogącą zawieraü szkodliwe dla czáowieka zanieczyszczenia. Wody pochodzące ze studni kopanych są szczególnie naraĪone na dopáyw zanieczyszczeĔ, zwáaszcza związków azotu i fosforu. Badania
GUS [Ochrona ĝrodowiska, 2009] wykazują, Īe w 2006 r. w Polsce jakoĞü wód
w 27,3% skontrolowanych studniach przyzagrodowych wiejskich i w 56,3%
studniach publicznych nie speániaáa ustawowych wymogów.
Studnie kopane, z uwagi na technologiĊ wykonania, są studniami páytkimi
o gáĊbokoĞci do 10 m [Gabryszewski, Wieczysty 1985; Przewáocki i in. 1970].
Stąd pojawia siĊ duĪe zagroĪenie dotyczące odpowiedniej jakoĞci wód ujmowanych za pomocą studni kopanych. Woda w páytkich studniach kopanych naraĪona jest na zanieczyszczenia pochodzące z róĪnych Ĩródeá, w tym istotne znaczenie ma zagospodarowanie terenu oraz opady deszczu. W tabeli 1 przedstawiono
wybrane rodzaje zagospodarowania zlewni w odniesieniu do rocznego odpáywu
fosforu.
Przyjmuje siĊ, iĪ jednym z najistotniejszych parametrów wpáywających
negatywnie na jakoĞü wody w studniach jest niewáaĞciwe uĪytkowanie terenu
wokóá studni [Koc i in. 2004]. Nieodpowiednia lokalizacja studni na terenie
dziaáki - zbyt bliskie odlegáoĞci od budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz
nieszczelne szamba wydatnie wpáywają na skáad fizykochemiczny wody.
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Tabela 1. Wspóáczynniki odpáywu fosforu ze zlewni o róĪnym sposobie
zagospodarowania oraz wnoszone z opadami atmosferycznymi [Koc i in. 2004]
Table 1. The phosphorus runoff coefficients from basins with regard to various methods
of management and precipitation [Koc i in. 2004]
Rodzaj zagospodarowania zlewni

Grunty orne

Tereny zabudowane

Odpáyw
P kg ha-1 rok -1
0,06-2,9
0,56
0,16-0,24
0,4
0,11-0,13
0,65
1,0-5,3
0,9
5,1

Tabela 2. ĝrednie i zakresy stĊĪeĔ fosforu w róĪnych typach wód Ğródlądowych
[Koc i in. 2004]
Table 2. Mean and ranges of phosphorus concentrations in different types
of inland waters [Koc i in. 2004]
Obiekt badaĔ

StĊĪenie
Pog·mgPdm-3

Wody gruntowe w róĪnych regionach Polski (odpáywy drenarskie)
Wody gruntowe w róĪnych regionach Polski (piezometry)
Wody gruntowe z pól uprawnych
Woda gruntowe z terenu wsi
j.w. w pobliĪu licznych Ĩródeá zanieczyszczeĔ
Woda gruntowa w pobliĪu rowu odprowadzającego Ğcieki
Wody studni wiejskich okolic nowego Sącza
Wody studni wiejskich okolic Szczecina

0,30
0,90
0,304
0,65
0,99
9,18
0,030
0,566

StĊĪenie
P-PO4
mgPdm-3
0,137
-

ZawartoĞü związków fosforu w wodach gruntowych (tabela 2) jest wynikiem nie tylko dziaáalnoĞci czáowieka, ale takĪe efektem procesów zachodzących w glebie. WielkoĞü stĊĪenia tych związków zaleĪy od rodzaju i zwiĊzáoĞci
gleb, wielkoĞci opadów atmosferycznych, intensywnoĞci migracji tych związków w profilu glebowym oraz naturalnych potrzeb roĞlin i bakterii glebowych
[Rauba 2009]. Fosfor, w przeciwieĔstwie do azotu, jest pierwiastkiem bardzo
sáabo przemieszczającym siĊ w glebie. Wymywanie fosforu z gleby wystĊpuje
w okreĞlonych warunkach glebowych. W glebach silnie kwaĞnych jony fosforanowe przechodzą w nierozpuszczalne fosforany hydroksyglinowe lub hydroksyĪelowe, natomiast w glebach o odczynie zasadowym powstają nierozpuszczalne
fosforany 3-wapniowe [Drozd i in. 2002]. Zatem fosforany najáatwiej wymywane są z gleb mających z punktu widzenia rolniczego prawidáowy odczyn
(pH = 6-7).
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W licznych pracach wykazywano nieodpowiednią jakoĞü wody w przydomowych studniach [Sapek B. 1995, Sapek B., Sapek A. 2006; Sikorski 2005;
JaszczyĔski i in. 2006; Wojciechowski 2010; WiĞniowska-Kielian B, Murzyn
2008]. Prezentowana praca ma na celu przedstawienie wyników badaĔ dotyczących zawartoĞci fosforanów w wodach do spoĪycia przez ludzi wystĊpujących
w studniach kopanych we wsi PrzeĨdziedza, gmina WleĔ.
OPIS OBIEKTÓW BADAWCZYCH

Monitoringiem badaĔ objĊto szeĞü studni, sáuĪących do zaopatrzenia
w wodĊ do spoĪycia przez ludzi. Studnie te naleĪaáy do gospodarstw domowych
poáoĪonych we wsi PrzeĨdziedza w gminie WleĔ. Obszar gminy charakteryzuje
siĊ urozmaiconą i bogatą rzeĨbą terenu, a znaczna jej powierzchnia to obszary
chronione (Park Krajobrazowy Doliny Bobru, planowany obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000). WieĞ PrzeĨdziedza jest to wieĞ typowo rolnicza, zamieszkiwana przez okoáo 100 osób. Powierzchnia wsi wynosi 507,07 ha. WieĞ
ta, nie jest podáączona do sieci kanalizacji sanitarnej ani do sieci wodociągowej.
W najbliĪszych latach w gminie planowane jest, w przypadku znalezienia odpowiednich zasobów wodnych zwodociągowanie, a póĨniej skanalizowanie. Przeprowadzone badania obejmowaáy analizĊ próbek wody pobieranej na cele spoĪywcze z szeĞciu studni kopanych zlokalizowanych na terenie wsi.
Pierwszy obiekt badawczy (studnia nr 1), poáoĪony jest w poáudniowej
czĊĞci wsi, na rzĊdnej okoáo 230 m n.p.m. Obudowa wewnĊtrzna studni wykonana jest z kamienia i wystaje ponad powierzchniĊ terenu na wysokoĞü 22 cm,
a od góry zabezpieczona jest pokrywą z blachy. Studnia nr 2 zlokalizowana jest
w zachodniej czĊĞci wsi, na rzĊdnej poniĪej 230 m n.p.m, w obrĊbie terenu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz jednorodzinnej. Obiekt ten znajduje siĊ
w bezpoĞrednim sąsiedztwie lokalnej drogi. Studnia nr 3 znajduje siĊ w póánocnej czĊĞci wsi, na wysokoĞci okoáo 240 m n.p.m. Obiekt ten zbudowany jest
z kamienia i ma zewnĊtrzną obudowĊ wystającą na wysokoĞü 34 cm. Studnia ta
charakteryzuje siĊ wysokim poziomem zwierciadáa wody. Kolejny obiekt badawczy to studnia nr 4, zlokalizowana w Ğrodkowej czĊĞci wsi. Studnia ta jest
najgáĊbszą ze wszystkich analizowanych studni. Zbudowana jest z krĊgów betonowych, a górna czĊĞü cembrowiny siĊga 65 cm ponad powierzchniĊ terenu.
Studnia nr 5 zlokalizowana jest w Ğrodkowej czĊĞci wsi, na wysokoĞci poniĪej
230 m n.p.m. Studnia ta zbudowana jest z kamiennych bloków, a wysokoĞü
cembrowiny siĊga 65 cm ponad powierzchniĊ terenu. Obiekt jest dobrze zabezpieczony od góry dwoma krĊgami betonowymi, a najbliĪsze otoczenie studni
zabezpieczone jest betonową powierzchnią nieprzepuszczającą. Studnia 6 znajduje siĊ we wschodniej czĊĞci wsi, na wysokoĞci 240 m n.p.m. Studnia ta zbudowana jest z betonowych krĊgów z cembrowiną o wysokoĞci 22 cm. Od góry
zabezpieczona jest ona masywną pokrywą betonową.
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METODYKA BADAē

W analizowanych próbkach oznaczono kaĪdorazowo stĊĪenie fosforanów
z jednoczesną kontrolą gáĊbokoĞü poáoĪenia zwierciadáa wody. StĊĪenie fosforanów w trzykrotnym powtórzeniu oznaczano metodą kolorymetryczną z chlorkiem cynowym.
Okres badawczy obejmowaá przedziaá czasowy od marca 2009 r. do lutego
2010 r. Próbki wody pobierane byáy ze studni kopanych zlokalizowanych na
terenie wsi PrzeĨdziedza (gmina WleĔ) z czĊstotliwoĞcią 1 miesiąca.
JakoĞü wody przeznaczonej do spoĪycia przez ludzi reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku [Dz.U. 2010 nr 72 poz.
466]. Rozporządzenie to reguluje wymagania stawiane wodzie jednak w ww.
rozporządzeniu nie ma wytycznych dotyczących norm fosforanów, dlatego teĪ
uzyskane wyniki interpretowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych [Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896].
WYNIKI I DYSKUSJA

ZawartoĞci fosforanów w badanych studniach w wiĊkszoĞci przypadków
ksztaátowaáy siĊ w zakresie od 0,48 do 0,56 mg·dm-3 w okresie badawczym od
III 2009 do II 2010 roku. ĝrednie stĊĪenie fosforanów na poziomie 0,48 mg·dm-3
cechowaáo obiekty badawcze numer 3, 4 i 5, natomiast Ğrednie stĊĪenie fosforanów w obiekcie numer 1 wynosiáo 0,56 mg·dm-3 (rys. 1).

Rysunek 1. WartoĞci Ğrednie stĊĪeĔ fosforanów
w poszczególnych obiektach badawczych na terenie wsi PrzeĨdziedza
Figure 1. The average values of phosphorus concentrations in research objects
in Przezdziedza village
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Rozkáad Ğrednich stĊĪeĔ fosforanów we wszystkich obiektach byá porównywalny. Na wszystkich obiektach zaobserwowano wyraĨne spadki stĊĪeĔ
w maju, lipcu, paĨdzierniku oraz w styczniu, a zdecydowane wzrosty wystąpiáy
w czerwcu, listopadzie i lutym. SytuacjĊ tą obrazuje przykáadowy wykres stĊĪeĔ
fosforanów w wodach obiektu badawczego numer 4 (rys. 2).

Rysunek 2. StĊĪenia fosforanów w próbkach wody ze studni numer 4
Figure 2. The phosphate concentration in water samples from well number 4

Fosfor w przeciwieĔstwie do azotu jest mniej ruchliwy i w mniejszym
stopniu przemieszcza siĊ w glebie, ma teĪ moĪliwoĞü kumulowania siĊ po rozkáadzie związków organicznych [WiĞniowska-Kielian, Murzyn 2008]. IloĞü
fosforu jest uzaleĪniona od rodzaju uĪytków rolnych, rodzaju gleb oraz opadów
atmosferycznych. NajwiĊksze stĊĪenia związków fosforu moĪna zaobserwowaü
na glebach organicznych, co wynika ze sáabego ich przemieszczania siĊ w profilu glebowym i z rozkáadu związków organicznych [Rauba 2009].
WyraĨne obniĪenie stĊĪeĔ fosforanów oraz fosforu ogólnego zwykle
Ğwiadczy o spadku obciąĪenia wód powierzchniowych nieoczyszczonymi Ğciekami.
Z literatury wiadomo [Sojka i in. 2007], iĪ związki fosforu w wodach powierzchniowych są pobierane przez roĞliny wodne (w tym fitoplankton), lecz
z drugiej strony są teĪ uwalniane z osadów dennych w warunkach beztlenowych.
Badania stĊĪenia fosforanów w wodach studziennych prowadzone na terenie gminy WleĔ pozwoliáy na wstĊpną ocenĊ ich stanu czystoĞci i przydatnoĞci
do spoĪycia. W trakcie prowadzonego monitoringu wód studziennych wsi
PrzeĨdziedza stĊĪenie fosforanów (PO4) wynosiáo Ğrednio od 0,25 do
0,96 mgdm-3 (tabela 3).
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Tabela 3. Charakterystyka wód podziemnych pobieranych z obiektów badawczych 1-6
Table 3. Characteristics of groundwater taken from the estuary of research objects 1-6
Wybrane parametry
statystyczne
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum
ĝrednia
Odchylenie standardowe

StĊĪenie fosforanów
[mg· dm-3]
Obiekt badawczy numer 1
0,25
0,96
0,55
0,23
Obiekt badawczy numer 2
0,3
0,84
0,55
0,17
Obiekt badawczy numer 3
0,32
0,83
0,48
0,16
Obiekt badawczy numer 4
0,32
0,82
0,48
0,16
Obiekt badawczy numer 5
0,29
0,79
0,48
0,16
Obiekt badawczy numer 6
0,25
0,87
0,49
0,21

GáĊbokoĞü zwierciadáa wody
[cm]
14
82
48,2
0,2
253
470
405,3
71,2
1
22
5,5
6,7
795
915
857,8
39,3
151
254
214,2
24,4
448
501
475,5
22,7

Minimalne stĊĪenie fosforanów stwierdzono w wodach badanych studni
nr 1 i 6 zaĞ w pozostaáych ujĊciach wartoĞci Ğrednie ksztaátowaáy siĊ na poziomie od 0,48 do 0,56 mgdm-3. W Īadnym z badanych ujĊü w okresie badaĔ nie
zostaáa przekroczona dopuszczalna norma wynosząca 5 mg P2O5 dm-3. Nadmiar
fosforanów moĪe byü niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt, gdyĪ mogą je
buforowaü kwasy Īoáądkowe, a takĪe wypáukiwaü wapĔ z koĞci oraz osáabiaü
wcháanianie magnezu, cynku i Īelaza [Raczuk J. 2006].
NajwyĪsze stĊĪenia fosforanów odnotowano w miesiącach wiosennych
(w marcu i kwietniu). Mogáo to byü spowodowane nagromadzeniem skáadników
pokarmowych, które dopiero w okresie wiosenno-letnim są wykorzystywane
przez roĞliny w trakcie wzrostu. Bazując na wynikach badaĔ innych autorów
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[Sapek B. 1995; Skorbiáowicz M., Skorbiáowicz E. 2008; Raczuk 2006] naleĪaáoby siĊ spodziewaü duĪo wiĊkszych stĊĪeĔ fosforanów w okresie jesiennym.
Analizując jednak wyniki badaĔ z objĊtej monitoringiem wsi, odnotowano, iĪ
w listopadzie stĊĪenie fosforanów wzrosáo w stosunku do miesiĊcy poprzednich
do 0,37-0,48 mgdm-3, najwyĪsze stĊĪenie zarejestrowano w miesiącach wiosennych (0,69-0,96 mg dm-3). NajniĪsze stĊĪenia fosforanów zauwaĪono w paĨdzierniku (0,25-0,32 mg dm-3).
WNIOSKI

Badaniami objĊto wody studzienne zlokalizowane we wsi PrzeĨdziedza
znajdującej siĊ w gminie WleĔ. Wszystkie studnie czerpią wodĊ z czwartorzĊdowego poziomu wodonoĞnego. Monitoringiem objĊto stĊĪenie fosforanów
wystĊpujące w wodach ujmowanych do spoĪycia przez ludzi. Wyniki badaĔ
porównywano ze stĊĪeniem ujĊtym w Rozporządzeniu Mĝ (2008). StĊĪenia
fosforanów we wszystkich studniach byáy stosunkowo niskie i wynosiáy Ğrednio
0,51 mg dm-3, nie przekraczając wartoĞci podanych w Rozporządzeniu Ministra
ĝrodowiska (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896) dla klas II i III. NajwyĪsze stĊĪenia
fosforanów odnotowano w marcu i kwietniu. Przedstawione badania fosforanów
naleĪy uznaü za wstĊpne i naleĪy je kontynuowaü z uwagi na duĪe zagroĪenia
dla czáowieka.
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