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I. Wstęp 

1. Zarys podjętego problemu badawczego 

Od czasu rozpoczęcia wydobycia węgla brunatnego i kamiennego na skalę 

przemysłową (początki to ok. 1600 rok i dotyczą północno-wschodniej Anglii), na terenach 

eksploatowanych dał się zauważyć znaczny wzrost dewastacji środowiska. Związane to było 

wpierw z powstawaniem a później istnieniem wyrobisk górniczych jak i z wytwarzaniem 

odpadów. Eskalacja tych problemów zaczęła z czasem budzić sprzeciw. Zakłady górnicze 

zajmowały duże powierzchnie terenu często z gruntami rolnymi. Ich działalność powodowała 

odwodnienie i dewastację gleb. Dotykało to niekiedy obszarów z długimi tradycjami 

rolniczymi. Z czasem jednak, gdy handel wydobywanymi kopalinami oraz ich wartość 

użytkowa zdominowały gospodarkę, negatywne strony zaczęły być akceptowane i traktowane 

jako nieunikniony element uboczny eksploatacji i przetwarzania węgla. Musiało upłynąć 

kilka wieków, aby sytuacja uległa zmianie. Dopiero w ostatnich dekadach dwudziestego 

wieku, w największych i najstarszych okręgach górniczych Europy zaczęto zamykać 

kopalnie. Jednak negatywne skutki oddziaływania górnictwa w tym również górnictwa węgla 

brunatnego nadal okazały się istotnym problemem, w tym także ekologicznym. 

Szkodliwy wpływ przemysłu wydobywczego na środowisko naturalne zasadniczo 

związany jest z oddziaływaniem szeroko rozumianych procesów towarzyszących zarówno 

etapowi eksploatacji, przeróbki jak i przetwórstwa. Poddawane im są zarówno wydobywane 

kopaliny jak również skały otaczające. Powodują one, że na terenach pogórniczych dochodzi 

do powstania środowiska wietrzeniowego, któremu nadano nazwę AMD (Acid Mine 

Drainage) a które w języku polskim znalazło swój odpowiednik, jako kwaśne wody 

kopalniane. W skali globalnej powszechne i słuszne jest mniemanie, że reżim fizyko-

chemiczny AMD uważany jest za jedno z największych zagrożeń środowiska naturalnego 

(Younger 2003). Staje się on m.in. przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
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i podziemnych w wielu rejonach na świecie. W Europie i w U.S.A. istnieje kilka tysięcy 

zlikwidowanych wyrobisk węgla kamiennego, brunatnego, rud metali będących źródłami 

tworzenia kwaśnych wód (Gray 1997, Younger 1998, Fields 2003). Oznacza to, że zatapianie 

i likwidacja wyrobisk kopalnianych może stać się przysłowiową „bombą ekologiczną  

z opóźnionym zapłonem”. Największym jednak problemem jest to, że kwaśne wody są  

w stanie tworzyć się przez kilkaset lat, aż do wyczerpania się ich źródła tzn. wietrzejących 

minerałów. W Wielkiej Brytanii znane są wypływy kwaśnych wód kopalnianych z wyrobisk, 

które były eksploatowane przez Rzymian około 2000 lat temu (Razowska-Jaworek, Pluta 

2005). 

W rozprawie terenem stanowiącym przedmiot zainteresowania, jest południowo-

wschodni kraniec tzw. „Łuku Mużakowa” (zachodnia Polska). Stanowi on doskonały 

przykład wpływu górnictwa kopalin mineralnych na otaczający krajobraz. Na terenie tym, 

węgiel brunatny i towarzyszące mu kopaliny wydobywane były już od pierwszych 

dziesięcioleci XIX wieku. Początkowo eksploatację prowadzono systemem podziemnych 

sztolni. W późniejszym czasie, kopano je również w sposób odkrywkowy. W polskiej części 

Łuku Mużakowa trwało to do 1973 roku. Z końcem tego roku zlikwidowana została ostatnia 

kopalnia węgla brunatnego. Była to kopalnia „Przyjaźń Narodów – Szyb Babina”, 

zlokalizowana na południowy-wschód od Łęknicy.  

W krajobrazie powstałym po eksploatacji kopalin w rejonie Łuku Mużakowa 

widoczne są liczne ślady obecności działalności przemysłu górniczego i przetwórczego. 

Sygnalizuje je pozostałość wielu wyrobisk, hałd oraz zakładów przetwórczych. Eksploatacja 

węgla brunatnego w tym rejonie, jak również nieumiejętnie przeprowadzone procesy 

rekultywacyjne przyczyniły się do znacznej degradacji obszarów powydobywczych. 

Zdecydowana część tych terenów wypełniła się wodą tworząc tzw. „pojezierze 

antropogeniczne”. Powstał w ten sposób największy w Polsce zespół kilkudziesięciu 
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sztucznie utworzonych zbiorników wodnych. Ich reżim fizyko-chemiczny sprzyjał 

utworzeniu się środowiska wietrzeniowego typu AMD. W warunkach tych dochodziło i 

dochodzi nadal do zwiększenia tempa wietrzenia osadów. Zachodzące procesy powodują 

uwolnienie i przemieszczenie do środowiska wodnego znacznych ilości składników 

chemicznych. Środowisko AMD ułatwia wytrącanie się ich nowych form i faz mineralnych. 

Z racji unikalnych wartości geologicznych, hydrogeochemicznych, mineralogicznych 

a także geoturystycznych planowane jest na obszarze tej części Łuku Mużakowa utworzenie 

transgranicznego Geoparku (Badura i in. 2003; Kasiński i in. 2004; Koźma 2005; Koźma, 

Kupetz 2008). 

2. Cel pracy 

Głównym celem rozprawy doktorskiej była charakterystyka mineralogiczna  

i geochemiczna współcześnie tworzących się minerałów oraz substancji mineralnych na 

terenach po zakończonej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa. Badania 

te objęły: 

 identyfikację charakteru mineralnego powstających osadów; 

 ustalenie wpływu różnego rodzaju czynników (m.in. odziaływania zmian 

atmosferycznych, świata organicznego i warunków fizyko-chemicznych wód ze 

zbiorników) na ich charakter i szybkość ich powstawania.  

Dotychczasowy, dalece niekompletny stan wiedzy na ten temat wskazuje, że 

powstające osady charakteryzują się mnogością występujących faz mineralnych oraz niskim 

stopniem ich krystaliczności. Głównymi fazami mineralnymi zdają się być związki żelaza 

trójwartościowego. Istotne staje się przez to ustalenie źródła tego pierwiastka, a także 

identyfikacja procesów transformacji jego połączeń z form dwuwartościowych do 

trójwartościowych. Stanowiło to kolejny cel badawczy rozprawy. Nie pominięto przy tym 
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analizy wpływu metabolizmu mikroorganizmów występujących w wodach na zachodzące 

procesy i charakter powstających osadów. 

Wyniki dotychczasowych badań realizowanych w rejonach o podobnym charakterze 

(m.in. Regenspurg i in. 2002; Duquesne i in. 2003; Keisuke i in. 2003; Parafiniuk, Siuda 

2007; Carlson i in. 2009) pokazują, iż powstające osady charakteryzują się wysoką 

zawartością metali toksycznych. W wyniku zmian warunków środowiskowych metale te 

mogą ulec procesowi desorpcji i przejść w fazy mobilne, a przez to stanowić poważne źródło 

zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dlatego też konieczne stało się wykonanie badań, 

mających na celu stwierdzenie wielkości koncentracji tych metali obecnych w osadach 

mużakowskiego „pojezierza antropogenicznego”. 

W celu realizacji tak założonych celów badawczych wykonane zostały następujące 

analizy:  

chemiczne. Dotyczyły one głównie ustaleniu chemizmu osadów. Obejmują jednak 

również elementy hydrogeochemii, a także identyfikacje wskaźników fizyko-chemicznych 

wód umożliwiającą ocenę ich wpływu na środowisko naturalne w rejonie badań. 

Realizacja tych badań objęła dwa etapy. W pierwszym wykonane zostały badania in situ 

podstawowych parametrów fizyko-chemicznych (przewodności elektrolitycznej właściwej 

oraz pH). Dalsze badania (II etap) dotyczące oznaczenia składu chemicznego pobranych 

wód wykonywane zostały po przetransportowaniu próbek w laboratorium. Polegały one na 

oznaczeniu wielkości koncentracji wybranych kationów (Fe, Ca, Mg, Mn, Na, K)  

i anionów (Cl
-
, SO4

2-
; PO4

3-
; NO3

-
; NO2

-
);   

mineralogiczne. Umożliwiły one identyfikację charakteru mineralnego powstających 

osadów;  

mikrobiologiczne. Dzięki nim ustalono wpływ mikroorganizmów na powstawanie  

i charakter faz mineralnych oraz intensywność ich narastania. Dokonano tego drogą 
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określenia zmian populacji oraz identyfikacji rodzajowej różnych grup mikroorganizmów 

ze szczególnym uwzględnieniem gatunków uczestniczących w procesach przemiany 

związków żelaza obecnych w wodach „pojezierza”; 

eksperymentalne (w wersji badań Carpentera i Hayesa (1980)). Zmierzały one do 

identyfikacji intensywności tworzenia się połączeń oraz wpływu na nie m.in. sezonowych 

zmian warunków środowiskowych (np. temperatury i opadów) czy też mikroorganizmów.  

W rozprawie przedstawiono też wyniki syntez wybranych minerałów, będących 

składnikami tworzących się na teranie „pojezierza” badanych osadów. Ich skład 

mineralogiczno-chemiczny okazał się pomocny przy identyfikacji charakteru fazowego 

badanych wytrąceń. 

 

II. Charakterystyka procesu powstawania środowisk 

kwaśnych wód kopalnianych (AMD - Acid Mine 

Drainage) 

Kwaśne wody kopalniane powstają na obszarach objętych eksploatacją zarówno węgla 

kamiennego jak i brunatnego. Ich obecność wynikać może również z racji wydobywania rud 

zwłaszcza wzbogaconych w minerały siarczkowe. Najczęstszą przyczyną ich obecności jest 

utlenianie się siarczku żelaza(II) obecnego w osadach w postaci pirytu bądź markasytu.  

W przypadku węgli brunatnych i kamiennych minerał ten jest składnikiem substancji 

mineralnej.  

Na terenach objętych działalnością górniczą dostęp tlenu i wody do wyrobisk 

górniczych oraz hałd zawierających wspomniane siarczki jest znacznie ułatwiony. 

Jednoczesna zmiana warunków środowiskowych z redukcyjnych na utleniające intensyfikuje 

reaktywność tych minerałów.  
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W węglach brunatnych wyróżnia się cztery podstawowe typy morfologiczne pirytu 

(Caruccio 1978):  

 kryształy euhedralne (5-10 m);  

 odmiany gruboziarniste (>25 m) zastępujące fragmenty roślinne;  

 blaszkowate formy gruboziarniste wypełniający spękania i szczeliny skalne; 

 nagromadzenia framboidalne, grona lub skupienia kuliste o wymiarach około 25 m.  

Najbardziej reaktywną formą tego minerału jest piryt framboidalny. Związane jest  

to z jego specyficzną morfologią oraz znaczną porowatością. Duża eksponowana 

powierzchnia tej odmiany siarczku żelaza(II) sprawia, że staje się on podstawową przyczyną 

degradacji jakości wód w rejonie składowisk odpadów górniczych (Twardowska i in. 1988,  

Evangelou 1995). 

Siarczek ten w kontakcie z tlenem oraz wodą utlenia się zgodnie z następującym 

równaniem reakcji: 

2FeS2 +  7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4     (1) 

Rozpuszczalne siarczany(VI) żelaza(II), będące produktem tej reakcji, ulegają 

dalszym przemianom pod wpływem tlenu: 

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O   (2) 

Otrzymany siarczan(VI) żelaza(III) hydrolizuje, wskutek czego tworzy  

się wodorotlenek żelaza(III). 

Fe
3+

 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H
+
     (3) 

Piryt ulega rozkładowi nie tylko pod wpływem tlenu, ale również w wyniku obecności 

w środowisku jonów Fe
3+ 

(Stumm, Morgan 1970; Singer, Stumm 1970). Ich obecność 

powoduje 3-krotnie szybszą reakcję rozkładu tego siarczku, w efekcie czego powstaje  

8-krotnie więcej jonów wodorowych. Początkowe utlenianie się pirytu zachodzi jedynie pod 

wpływem tlenu, jednak gdy wartość pH spadnie poniżej 4, istotną rolę zaczynają odgrywać 
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reakcja (4). Dzieje się tak, dlatego ponieważ jony Fe
2+

 w środowisku obojętnym bardzo 

trudno ulegają rozpuszczeniu (Migaszewski, Gałuszka 2007). 

FeS2 + 14Fe
3+

 + 8H2O → 15 Fe
2+

  + 2SO4
2-  

+ 16 H
+
  (4) 

Równie ważnym czynnikiem determinującym utlenianie się minerałów siarczkowych 

jest aktywność bakterii. W znacznym stopniu są one w stanie katalizować procesy rozkładu 

zachodzące w środowisku AMD. 

Do czynników fizycznych mających wpływ na proces rozkładu minerałów 

siarczkowych należy porowatość skał otaczających. Im większa jest przepuszczalność osadów 

tym łatwiej tlen wnika w przestrzeń wewnętrzną, przyczyniając się do wzrostu tempa reakcji, 

a także podwyższenia temperatury (Akcil, Koldas 2006). Związane jest to z faktem, iż 

utlenianie się pirytu jest procesem egzotermicznym. Utlenianie 1 mola skutkuje pojawieniem 

się 150 kJ ciepła. Różnice temperatur i gęstości wywołują przepływ konwekcyjny powietrza 

w górotworze. Powoduje to, że tlen może się dostawać do głębszych partii skały inicjując 

tego typu reakcje (Migaszewski, Gałuszka 2007). Kolejnym czynnikiem warunkującym 

szybkość zachodzenia procesu rozkładu minerałów siarczkowych jest koncentracja oraz 

forma występowania tlenu. Jego zdolność utleniająca jest mniejsza, gdy występuje w formie 

rozpuszczonej w wodzie (Akcil, Koldas 2006). Również obecność pierwiastków śladowych 

obecnych w pirycie zwiększa szybkość utleniania tego siarczku. Przykładem takiej sytuacji 

jest bardzo szybkie tempo utleniania się pirytu arsenonośnego (Migaszewski, Gałuszka 2007).  

Podatność odpadów poeksploatacyjnych na zakwaszenie oraz na dynamikę ługowania 

wytworzonych siarczanów zależy również od pojemności buforowej skał otaczających.  

Jest ona determinowana poprzez pojemność jonowymienną skały, zestaw jonów wymiennych  

w kompleksie sorpcyjnym minerałów ilastych oraz zawartość buforujących węglanów.  

W przypadku, gdy eksploatowane są serie skalne o dużej zawartości węglanów  

(kalcytu - CaCO3 i dolomitu – CaMg[CO3]2) w sposób naturalny zachodzi proces 
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neutralizacji, Wpływa to modyfikująco na przebieg zachodzących reakcji. Bardzo często 

minerały te są podstawowym elementem buforującym dla procesów zachodzących w 

odpadach górniczych wydobytych i zalegających na powierzchni ziemi. Podczas reakcji 

rozpuszczania węglanów (np. kalcytu) dochodzi do zobojętniania tworzącego się kwasu 

siarkowego(VI). Odbywa się zgodnie z równaniem reakcji (Twardowska 1991): 

2H
+
  + SO4

2-
 + 2CaCO3 → SO4

2-
 + 2Ca

2+
 + 2HCO3

-   
(5) 

Powszechnie występujący w skałach karbońskich syderyt (FeCO3) nie posiada 

zdolności buforujących. Tym nie mniej jest w stanie wpływać pośrednio na proces 

buforowania, wzbogacając skład chemiczny wód porowych osadów w ditlenek węgla 

(Twardowska i in. 1988) 

2FeCO3 + 4H
+
 + 2SO4

2-
 → 2Fe

2+
 + 2SO4

2-
 + 2H2O + 2CO2   (6) 

W wyniku tej reakcji tworzy się CO2, który powoduje rozpuszczenie kalcytu. 

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 → Ca
2+

 + 2HCO3
-
   (7) 

Największa intensywność procesów AMD ma miejsce w klimacie umiarkowanym. 

Nie istnieje natomiast możliwości ich zaistnienia się w klimacie suchym (Migaszewski, 

Gałuszka 2007). Wpływ na to posiada nieduża ilość wody a przez to ograniczona jej rola  

w tych procesach. 

 

III. Opis terenu badań 

1.  Położenie geograficzne 

Obszar badań zlokalizowany jest na południowym krańcu struktury geologicznej 

nazywanej Łukiem Mużakowa (rys. 1). Leży on na pograniczu Polski i Niemiec.  

Ze względu na wielkość, kształt i stan zachowania powierzchniowych struktur 

glacitektonicznych zaliczany jest do unikalnych w skali Europy Środkowej. Łatwo 

rozpoznawalne w morfologii terenu ciągi wzgórz tworzą kształt podkowy otwartej 
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ku północy, o długości ok. 40 km i szerokości ok. 5 km. Łuk ten rozciąga się od miejscowości 

Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Dőbern, Klein Kőlzig na 

terenie Niemiec. Obejmuje 250 km
2
 powierzchni terenu, w tym 80 km

2
 znajduje się na terenie 

Polski. Na obszarze Niemiec, Łuk Mużakowa stanowi część Saksonii  

i Brandenburgii. W polskiej części zlokalizowany jest on w całości na terenie powiatu 

żarskiego obejmując swym zasięgiem gminy Łęknica, Trzebiel, Tuplice oraz częściowo 

Brody, Lipinki Łużyckie, Jasień i Przewóz.  

Wał Mużakowski pod względem geograficznym należy do Wzniesień Łużyckich 

(Kondracki 1998). Na północy jednostka ta graniczy z Kotliną Zasiecką, która jest częścią 

Obniżenia Dolnołużyckiego, na wschodzie zaś styka się z Wzniesieniami Żarskimi.  

Na południu Łuk Mużakowa graniczy z Borami Mużakowskimi, a dalej ku wschodowi  

z Borami Dolnośląskimi. 

 
Rysunek 1. Szkic strukturalny Łuku Mużakowa (Kupetz, Kupetz 2009) 
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2. Budowa geologiczna – historia badań 

Historia badań geologicznych w rejonie Łuku Mużakowa związana jest ściśle  

z rozwojem górnictwa węgla brunatnego na tym terenie (Urbański i in. 2005). Termin  

Łuk Mużakowa został wprowadzony przez Priemella (1907). Pierwsze kopalnie węgla 

brunatnego na tym obszarze zaczęły powstawać w latach czterdziestych XIX wieku. Wkrótce 

opublikowana została praca Plettnera (1852). Było to pierwsze opracowanie naukowe, w 

którym opisano złoża węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa. Autor określił w niej 

rejon zalegania eksploatowanych pokładów węgla, jako strefę zaburzeń fałdowych. Również 

w innej pracy autorstwa Glockera (1857) znajdujemy opis zaburzonych pokładów węgla 

brunatnego w rejonie Mużakowa. Z kolei Gibelhausen (1871) uważał, że eksploatowane 

pokłady węgla brunatnego występują w formie równoległych, wąskopromiennych fałdów. 

Autorami prac dotyczących złóż węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa są także 

Jentsch i Berg (1913) oraz Illner (1929) i Weber (1928).  

Pierwsze prace kartograficzne w tym rejonie prowadzili Cramer (1928)  

oraz Kaunhowen i Issel (1928). Wykonali oni arkusze szczegółowej mapy geologicznej Prus 

w skali 1:25 000. Keilhack (1921) sporządził mapę geologiczną Brandenburgii w skali  

1:500 000. Natomiast Heinick (1904) - mapę pokładów węgla brunatnego w skali 1:150 000. 

Pierwszy schemat stratygraficzny osadów neogenu podany w pracy Raatza (1937) opierał  

się na wynikach badań paleobotanicznych. Z kolei Issel (1935) w pracy swej przedstawił 

profil litostratygraficzny zaburzonego glacitektonicznie trzeciorzędu w obrębie Łuku 

Mużakowa.  

Początkowo prace naukowe dotyczące geologii Łuku Mużakowa zakładały 

tektoniczną genezę tej struktury (Girard 1855; Gibelhausen 1871; Heinick 1904). Uważano, 

że forma ta powstała przed czwartorzędem w wyniku ruchów tektonicznych. Geneza  

ta dla całego tzw. Wału Śląskiego została przyjęta w pracy Czajki (1931). Jeszcze  
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po II Wojnie Światowej poglądy o tektonicznej genezie Wału Śląskiego reprezentowane były 

przez Łyczewską (1964). Przełom w tych poglądach nastąpił pod wpływem badań Torela, 

który w 1875 ogłosił teorię zlodowaceń w środkowej Europie (Lippstreu 2000).  

Część geologów wkrótce zaczęła doceniać rolę lądolodu w formowaniu rzeźby terenu  

na obszarze Niżu Europejskiego (Credner 1880; Wahnschafte 1882). Keilhack (1907) oraz 

Jentsch i Berg (1913) pierwsi opowiedzieli się za genezą glacjalną Łuku Mużakowa. Uważali 

oni, że deformacje osadów kenozoicznych powstały w efekcie oddziaływania lądolodu.  

Pierwszy model zaburzeń glacitektonicznych Łuku Mużakowa przedstawiony został 

przez Grippa (1929). Autor ten skorzystał z obserwacji podobnych zjawisk zachodzących  

w przypadku współczesnych lodowców Spitzbergenu. Został on przyjęty przez badaczy 

zajmującymi się deformacjami glacitektonicznymi na obszarze Śląska (Friess 1933; Berger 

1937). Autorzy ci główną przyczynę zaburzeń glacitektonicznych widzieli w naciskach 

poziomych transgredującego lądolodu oraz obciążeniu podłoża w wyniku ciężaru lodu.  

Od lat dwudziestych XX wieku zaczęła się szeroka dyskusja na temat wieku 

powstania glacitektonicznej struktury Łuku Mużakowa. Cramer (1928), Kaunhowen  

i Issel (1928) oraz Wolf (1927) przyjmowali wieloetapowy rozwój tej glacitektonicznej 

struktury. Uważali oni, że do jej sfałdowania doszło w okresie zlodowacenia Odry, natomiast 

w okresie zlodowacenia Warty lądolód wkroczył na tę strukturę, wyrównując ją i ścinając. 

Część badaczy uważało jednak, że struktura ta jest młodsza. Schwarzbach (1942), a później 

także polscy badacze Klimaszewski (1952) i Ciuk (1955) wiązali powstanie całego Wału 

Śląskiego ze zlodowaceniem Warty. Badania Dyjora i Chlebowskiego (1973) oraz Dyjora 

(1978) potwierdziły jednak wieloetapowy rozwój struktury Łuku Mużakowa. Zdaniem tych 

autorów moreny czołowe zlodowacenia Warty leżą niezgodnie na zaburzonych osadach 

kenozoicznych. Dyjor i Chlebowski (1973) zaburzenia glacitektoniczne wiązali z okresem 
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zlodowaceń południowopolskich oraz ze zlodowaceniem Odry. W czasie zlodowacenia Warty 

doszło już tylko do niewielkich zaburzeń.  

W okresie powojennym ukazało się szereg ważnych opracowań omawiających 

geologię badanego obszaru. Budową geologiczna podłoża mezozoicznego zajmował  

się Brause (1995). Litostratygrafia trzeciorzędu na obszarze Dolnych Łużyc została 

opracowana przez Alexovsky i in. (1989). Hellwig i Schubert (1979) na podstawie lokalizacji 

moren czołowych wyznaczyli zasięg zlodowacenia Warty. Herbst (1953) i Viete (1964) 

opisywali zaburzenia glacitektoniczne na omawianym obszarze w obrębie serii węglowej. 

Radtke (1964) zajmował się genezą Łuku Mużakowa. Uważał, że struktura ta powstała  

w wyniku nacisku lądolodu na zagłębienie końcowe pozostałe jeszcze z wcześniejszego 

zlodowacenia.  

Po II-giej Wojnie Światowej na obszarze polskiej części Łuku Mużakowa zaczęto 

prowadzić prace geologiczno-rozpoznawcze dotyczące złóż węgla brunatnego – Babina  

i Mosty. Utwory trzeciorzędowe tego regionu pod względem palinologicznym badane były 

wówczas przez Doktorowicz-Hrebnicką (1956).  

W pracy Dyjora i Chlebowskiego (1973) przedstawiono schemat litostratygraficzny 

utworów Łuku Mużakowa. Obejmuje on osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. W obrębie 

tych ostatnich wydzielono trzy piętra strukturalne. Na podstawie wykonanych przekrojów 

geologicznych autorzy przedstawili model glacitektoniczny Łuku Mużakowa. W budowie  

tej struktury, ich zdaniem dominują wąskopromienne fałdy o wergencji południowej.  

W obrębie struktury glacitektonicznej wyróżniono strefę zewnętrzną i wewnętrzną  

o największej intensywności zaburzeń oraz strefę centralną, gdzie zaburzenia są mniej 

intensywne. Na podstawie analizy głębokich wierceń wykazano wpływ tektoniki podłoża  

na procesy glacitektoniczne.  
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Charakterystykę litologiczną utworów czwartorzędowych występujących  

w omawianym rejonie przedstawił m.in. Olszewski (1978). Uważał on np., że moreny 

zlodowacenia Warty dostosowały swą formę do ukształtowanej w efekcie deformacji 

glacitektonicznych rzeźby terenu.  

Przełom w rozpoznaniu budowy geologicznej Łuku Mużakowa nastąpił w wyniku 

badań Kupetza (1996, 1997, 2001). Autor ten opierając się na wynikach nowych danych 

geofizycznych, wiertniczych oraz analizie zdjęć satelitarnych przedstawił spójny model 

glacitektoniczny tego obszaru. Zaletą tych prac było wykorzystanie wszelkich dostępnych 

danych archiwalnych pozostałych z okresu eksploatacji węgla brunatnego. Kupetz (2001) 

powstanie Łuku Mużakowa wiązał z okresem zlodowaceń południowopolskich. 

Zlodowacenia środkowopolskie wyrównały morfologię odziedziczoną po okresie głównych 

deformacji glacitektonicznych i spowodowały powstanie dodatkowych zaburzeń. 

Dominującymi strukturami zdaniem autora są łuski glacitektoniczne odkuwające się wzdłuż 

pokładów węgla formacji ścinawskiej. 

Ostatnie prace geologiczne prowadzone na obszarze Łuku Mużakowa związane  

są z zastosowaniem nowych metod badawczych. Dzięki analizie radarowej udało się 

szczegółowo rozpoznać makrostruktury glacitektoniczne na tym obszarze, Dotyczyło to 

głównie południowej części Łuku Mużakowa (Műnch, Nestler 2003; Kupetz 2003; 

Stackebrandt, Jany 2003). 

Należy również wspomnieć o pracach kartograficznych prowadzonych w ramach 

Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. W rejonie polskiej części Łuku 

Mużakowa opracowano arkusze Łęknica, Trzebiel, (Bartczak, Gancarz 1997) i Zasieki 

Lubsko (Bartczak 2001).  

Ważnym opracowaniem przedstawiającym zarówno zagadnienia geologiczne  

jak i aspekty geośrodowiskowe w kontekście projektu utworzenia na tym terenie Geoparku 
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jest praca Koźmy i in. (2001). Z opracowań niemieckich podejmujących tematykę Geoparku 

„Muskauer Faltenbogen”, który został już utworzony, należy wymienić prace Meiera i 

Raschera (1995); Kupetza (1996), oraz Kupetza i in. (2000). 

 

3. Geomorfologia 

Łuk Mużakowa jest dobrze zaznaczająca się w morfologii terenu formą moreny 

czołowej, rozciętą doliną Nysy Łużyckiej. Pod względem hipsometrii nie jest on szczególnie 

wysoki, ale dobrze zachowany stanowi przykład modelowego łuku moreny spiętrzonej. 

Pierwotnie struktura ta osiągała wg Kupetza (1997) wysokość od 300 do 350 m n.p.m.  

W wyniku niszczącego oddziaływania lądolodu w czasie kolejnej transgresji oraz 

późniejszych procesów denudacji doszło do znacznej redukcji wysokości tej formy.  

Wypiętrzenie osadów Łuku Mużakowa wynosi obecnie około 30 metrów ponad 

powierzchnią akumulacji utworów wodnolodowcowych. Maksymalna bezwzględna 

wysokość tej formy dochodzi do 178,8 m n.p.m. na północny-wschód od Żarek Wielkich  

i 182,8 m n.p.m. na północ od Nowych Czapli. Po stronie niemieckiej wzniesienia  

osiągają 184,0 m n.p.m. w rejonie Döbern, 175,8 m n.p.m. w pobliżu Reuthen i 160 m n.p.m. 

w okolicach Kromlau. Średnia wysokość najwyższych partii moreny spiętrzonej waha  

się od 140 do 160 m n.p.m. (Urbański i in. 2005).  

Rzeźba terenu w obrębie Łuku Mużakowskiego jest bardzo urozmaicona. Najbardziej 

widoczną cechą reliefu tego obszaru są równolegle do siebie ułożone obniżenia i grzbiety. 

Wąskie na 10-200 m dolinki o różnej głębokości (2-20 m) najczęściej ułożone są równolegle 

względem siebie. Rozdzielone są one wąskimi grzbietami, które często spełniają rolę 

lokalnych działów wodnych. Kierunek zalegania tych form jest zgodny z przebiegiem całej 

struktury. W polskiej części Łuku Mużakowa - w rejonie Łęknicy, mają one orientację SW-
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NE. W kierunku północnym, w rejonie Tuplic, zmieniają ją na południkową (Urbański i in. 

2005).  

Obniżenia morfologiczne Łuku często są wypełnione wodą. Część z nich nosi nazwę 

gizery (Kupetz 1997). Formy te powstały w wyniku powolnego utleniania odsłaniającego  

się na powierzchni terenu pokładu węgla brunatnego. Warunkiem zachodzenia tego procesu 

jest niski poziom wód gruntowych. W jego efekcie doszło do przekształcenia krajobrazu 

powstałego w trakcie zachodzenia zjawisk glacjalnych. Utworzyły się młode, dobrze 

zaznaczające się w rzeźbie terenu formy. Na ogół ich szerokość dochodzi do 30 metrów, 

maksymalna głębokość wynosi około 20 metrów, średnio zaś od 3 do 5 metrów. Formy  

te zostały dobrze rozpoznane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych (Kupetz 1997).  

W zależności od formy struktur glacitektonicznych w jakich występują pokłady węgla, 

powstały różne rodzaje gizerów. Najczęściej występują jako liniowo rozciągające  

się obniżenia o długości od 1 do 2 km. Zlokalizowane są one wzdłuż struktur łuskowych. 

Cześć z gizerów ma kształt nieregularny, elipsoidowaty. Rozwinęły się one w obrębie 

diapirów węglowych. Średnica ich w tych miejscach na ogół nie przekracza 1 km. Rzadziej 

występują gizery na przegubowych partiach antyklin. Tam utworzyły się płaskie, zatorfione 

obniżenia rozciągnięte podłużnie (Kupetz 1997).  

Najwyższe wzniesienia Łuku zbudowane są z piaszczysto-żwirowych osadów 

lodowcowych, które wchodzą w skład struktur glacitektonicznych. Ich przebieg dopasowany 

jest do kierunku rozciągnięcia zburzonych pokładów węgla. Wzniesienia oraz obniżenia 

rozciągające się i występujące na terenie Łuku Mużakowa odzwierciedlają jego budowę 

wewnętrzną (Urbański i in. 2005).  

Drugim typem form rzeźby terenu są wzniesienia przebiegające niezgodnie  

z przebiegiem struktur glacitektonicznych. Przybierają one formę łuków o kierunku  

od N-E do E-W. Są to nagromadzenia akumulacyjne, których obecność sygnalizuje kolejne 
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etapy wycofywania się lądolodu w młodszym zlodowaceniu. Zostały one nałożone na formy 

starsze. Zjawisko to bardzo dobrze jest widoczne na modelu rzeźby omawianego terenu  

(rys. 2). Analizując obraz współczesnej rzeźby Łuku Mużakowa można wyznaczyć dwa łuki 

moren akumulacyjnych na linii Przewoźniki-Łęknica i Jasionów-Chwaliszów.  

Są to płaskie szerokie wzniesienia o małej wysokości względnej. W północnej części 

omawianego obszaru występują już znacznie wyższe wzgórza. Rozciągają się one na linii 

Olszyna-Trzebiel-Jędrzychowiczki. Ich wysokość względna waha się od 12 do 18 metrów.  

Są to moreny końcowe wyznaczające długi okres postoju lądolodu (Kupetz 1997).  

Na zapleczu Łuku Mużakowa, w Kotlinie Zasieckiej teren opada do wysokości  

95 m n.p.m.. Jest to płaski obszar z licznymi drobnymi ciekami i stawami. Większą część 

kotliny zajmuje rozległy stożek napływowy Nysy Łużyckiej z licznymi wydmami i polami 

piasków eolicznych. Ich wysokość na tym obszarze na ogół nie przekracza 10 metrów 

(Urbański i in. 2005).  

Między Łukiem Mużakowa a Wzniesieniami Żarskimi występują równiny sandrowe 

związane z deglacjacją zlodowacenia Warty. Na tym obszarze teren opada w kierunku 

południowym leżąc na wysokości od 155 m do 140 m n.p.m.. Na południu Wału 

Mużakowskiego w obrębie stożków sandrowych teren obniża się do wysokości  

od 125 do 140 metrów n.p.m.. Dalej w kierunku południowym stożki sandrowe zazębiają  

się już z osadami pradolinnymi. Na poziomie tarasu pradoliny wrocławsko-magdenburgskiej 

występują wydmy i ostańce erozyjne (Kupetz 1997).  

Najniższa wysokość omawianego obszaru występuje w dnie doliny Nysy Łużyckiej, 

gdzie osiąga wartość 90 m n.p.m. W obrębie doliny tej rzeki Bartczak i Gancarz (1997) oraz 

Bartczak (2001) wyróżnili 4 poziomy nadzalewowe. 

Osady budujące równinę wodnolodowcową w rejonie Żarek Wielkich i Trzebieli  

są porozcinane dolinami rzeki Skrody oraz mniejszych cieków.  
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We współczesnej morfologii Łuku Mużakowa zaznaczają swoją obecność 

pozostałości po eksploatacji różnych kopalin. Są to m.in. byłe żwirownie i glinianki. 

Największe wyrobisko znajduje się na poziomie sandrowym w rejonie Przewoźnik. Inne 

występują w północnym obrzeżeniu Łuku Mużakowa.  

Znaczną powierzchnię w obrębie Łuku Mużakowa zajmują też hałdy i wyrobiska 

kopalniane. Są one głównie efektem eksploatacji węgla brunatnego. Zrekultywowane  

i częściowo pokryte roślinnością hałdy są charakterystycznymi formami krajobrazu tego 

terenu. W ich sąsiedztwie znajdują się, przeważnie zalane wodą lub zasypane, wyrobiska 

kopalniane. Wszystkie te formy będące efektem działalności człowieka stanowią 

antropogeniczne elementy krajobrazu Łuku (Mierzejewski 2009). 

  
Rysunek 2. Cyfrowy model rzeźby terenu wraz z naniesionym rozmieszczeniem obszarów 

przekształconych w wyniku eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa (Koźma 2011)  

Objaśnienia: data kolor zielony - rozpoczęcie, czerwony - zakończenie wydobycia,  

czerwona linia - granice pól dokumentacyjnych kopalni Przyjaźń Narodów Szyb  
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4. Litostratygrafia 

Geologia a w ślad za nią litostratygrafia Łuku Mużakowa są stosunkowo dobrze 

rozpoznane. Rysunek 3 przedstawia fragment mapy geologiczne rejonu badań. Natomiast 

profil litostratygraficzny osadów zalegających w rejonie Łęknicy został podany w tabeli 1. 

4.1. Podłoże kenozoiku 

 Obszar Łuku Mużakowa jest usytuowany na pograniczu dwóch jednostek 

geologiczno-strukturalnych a mianowicie niecki północnosudeckiej i perykliny Żar. 

 Najstarsze utworu geologiczne na omawianym obszarze stwierdzono w otworze 

wiertniczym Przewóz 1 wykonanym w rejonie miejscowości Nowe Czaple. Należały one  

do dolnego karbonu - turnieju (Krawczyńska-Grocholska, Grocholski 1976). Były  

to mułowce i piaskowce szarogłazowe. Nad nimi zalegają osady cechsztynu. Również dzięki 

efektom prac wiertniczych możliwa stała się identyfikacja litostratygraficzna mezozoiku. 

Wykazały one, że na całym obszarze występują utwory triasu i kredy. 

4.2. Utwory trzeciorzędowe 

Z punktu widzenia tematy rozprawy doktorskiej a zwłaszcza realizacji jej celów 

badawczych szczególna rola przypada utworom trzeciorzędu występującym na obszarze 

mużakowskiego „pojezierza antropogenicznego”. Wiedza geologiczna na ich temat jest 

szeroka. Stanowiła ona przedmiot zainteresowania wielu autorów. Są nimi  

m.in.: Osijuk 1970, 1979; Milewicz 1971; Piwocki 1987, 1995, 1998; Alexovsky i in. 1989; 

Odrzywolska-Bieńkowa 1990; Seifert i in. 1993; Standke i in. 1993; Standke 1995, 1996; 

Piwocki, Ziembińska-Tworzydło 1997; Lange, Suhr 1999; Piwocki i in. 1999, 2004; Dyląg,  

Piwocki 2000; Kasiński 2005. 

Paleogen 

 Na obszarze Łuku Mużakowskiego najstarszym ogniwem paleogenu jest pakiet 

ciemnoszarych mułowców. Występuje on lokalnie. Jego miąższość dochodzi do 3 metrów. 
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Najczęściej jednak profil paleogenu rozpoczynają drobnoziarniste piaski kwarcowe, niekiedy 

mułkowe z glaukonitem w partiach spągowych. Grubość tych osadów sięga 30 metrów 

(Urbański i in. 2005). 

Neogen 

Utwory miocenu występują na całym obszarze Łuku Mużakowa. Ich miąższość waha 

się w granicach 100 – 150 metrów. W rejonach spiętrzeń glacitektonicznych osiąga nawet  

200 – 300 metrów. Profil litostratygraficzny tego piętra jest pełny. Obejmuje jego dolną, 

środkową i górną część. Najniższe partie tych utworów zaliczone zostały do formacji 

rawickiej. W części łużyckiej Łuku odpowiada jej trójdzielna formacja ze Sprembergu.  

W obrębie formacji rawickiej można wyróżnić ogniwa: dąbrowskie i żarskie. Tworzyły  

się one przeważnie w środowisku lądowym. Stanowią je osady fluwialne, limnofluwialne  

i limnotelmatyczne. Miejscami jednak na skutek obecności glaukonitu można wnioskować  

o okresowych wpływach morskich. Wyżej zalegają drobnoziarniste piaski kwarcowe lokalnie 

przeławicone warstwami szarobrunatnego mułku zaliczane do ogniwa dąbrowskiego.  

W wyższej części ogniwa spotyka się sporadycznie jedną lub dwie ławice węgla brunatnego 

(IV pokład dąbrowski). Ogniwo żarskie reprezentowane jest przez szare i białe piaski, mułki  

i mułowce z wkładkami żwirów. W jego profilu występują dwa wyraźne poziomy piasków 

średnioziarnistych przedzielone serią białych lub jasnoszarych mułowców, mułków  

i iłowców. W wyższej części spotyka się wkładki mułków węglistych i niezbyt grube warstwy 

węgla brunatnego zwykle zailonego. Powyżej osadów formacji rawickiej leżą utwory 

formacji ścinawskiej odpowiadające na Łużycach formacji z Brieske (Kasiński, Piwocki 

2012). W jej spągu występuje lokalnie III ścinawski pokład węgla brunatnego a w stropie II -

łużycki. Poniżej niego stwierdza się obecność kolejnego zwanego pokładem towarzyszącym. 

Występowanie tych osadów na omawianym terenie jest dość powszechne. Utworzyły się one 

w cyklu transgresyjno-regresywnym na obszarze pływowym w warunkach płytkomorskich, 
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brakicznych, lagunowych oraz strefach bagien i torfowisk nadbrzeżnych. W spągu profilu tej 

formacji występuje lokalnie poziom piasków średnio- i gruboziarnistych ze żwirkiem 

kwarcowym. Wyżej zalega kompleks drobnoziarnistych piasków mułkowych, mułków 

piaszczystych i szarobrunatnych z obfitą domieszką muskowitu. W polskiej części Łuku 

Mużakowa grubość tego kompleksu waha się w granicach 30 - 40 metrów. Osady te 

charakteryzują się bogatą i interesującą obecnością struktur sedymentacyjnych. W przeszłości 

można je było obserwować w licznych wyrobiskach górniczych na obszarze Łuku Mużakowa 

(Dyjor, Chlebowski 1973). 

Ponad formacją ścinawską zalegają utwory formacji pawłowickiej. Na Łużycach 

odpowiada im formacja z Meuro (Kasiński, Piwocki 2012). Osady te powstały  

w środowisku litoralnym, pływowym i brakicznym oraz w strefach bagnisk paralicznych. 

Utwory tej formacji, których miąższość wynosi około 40 metrów są wyraźnie dwudzielne.  

W części dolnej profilu ponad II pokładem węgla występują czarnobrunatne mułki i iły 

węgliste. Na nich zalegają kwarcowo-muskowitowe drobnoziarniste mułkowate piaski.  

W osadach tych spotyka się struktury sedymentacyjne. Część górna profilu jest wykształcona 

w postaci drobnoziarnistych piasków kwarcowych. Ku stropowi przechodzą one w mułki 

piaszczyste, zawierające liczne ziarna glaukonitu, igły gąbek, odłamki skorup mięczaków, 

zniszczone otwornice. W kompleksie tym zalegają także wkładki mułków ilastych miejscami 

zawęglonych (Dyjor, Chlebowski 1973). 

Osady formacji poznańskiej na obszarze Łuku Mużakowa są zachowane tylko 

fragmentarycznie. Stwierdzono je w odsłonięciach w rejonie Łęknicy i Nowych Czapli. Na 

Łużycach odpowiada im formacja z Rauno. W dolnej części profilu tej formacji występuje I 

środkowopolski pokład węgla brunatnego. Ponad nim spotyka się jasnoszare i szarozielone iły 

kaolinowe. W rejonie Żarek zalegają ich odmiany niebiesko-zielone, uważane za 

charakterystyczne dla tej formacji na Niżu Polskim (Dyjor, Chlebowski 1973). 
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Najwyższa część profilu neogeńskiego to osady serii Gozdnicy zaliczane do pliocenu. 

Zachowały się one w formach izolowanych płatów. Stanowią je białe żwiry kwarcowe, 

częściowo skaleniowe i iły kaolinowe (Dyjor, Chlebowski 1973). 

4.3. Czwartorzęd 

Plejstocen 

 Maksymalna miąższość osadów czwartorzędowych stwierdzono w głębokiej rynnie 

subglacjalnej w rejonie Olszyny, w strefach peryferyjnych Łuku Mużakowa. Podłoże 

plejstocenu obniża się tutaj do 43 metrów n.p.m. a miąższość jego utworów dochodzi  

do ponad 150 metrów. W obrębie Łuku grubość pokrywy plejstoceńskiej na ogół  

nie przekracza kilkunastu metrów (Urbański i in. 2005). 

 Najstarszymi utworami plejstocenu na badanym obszarze są serie stanowiące 

stropową część tzw. serii Gozdnicy (Dyjor, Sadowska 1966).  

 Na badanym obszarze stwierdzono obecność dwóch poziomów glin powstałych  

w trakcie zlodowacenia północnopolskiego. Gliny te wraz z towarzyszącymi im piaskami  

i żwirami wodnolodowcowymi są zaburzone glacitektonicznie. Są ciemnoszare a nawet 

czarne, zwięzłe. Zawierają liczne okruchy węgla brunatnego. Ich miąższość jest niewielka, 

przeciętnie 1 – 3 metrów. Zalegające horyzontalnie osady zastoiskowe zdaniem badaczy 

niemieckich utworzyły się w czasie recesji zlodowacenia. Osiągają one miąższość około  

60 metrów. Cechuje je duża zawartość CaCO3 miejscami przekraczająca 12% wag. Duży 

udział biotytu, andaluzytu i epidotu oraz granatów i amfiboli może świadczyć o tym,  

że utwory te powstały z rozmycia serii Mużakowa. Osady związane z tym zlodowaceniem 

odznaczają się obecnością rynien subglacjalnych o głębokościach przekraczających  

100 metrów. Wypełnione są one głównie przez drobnoziarniste piaski pylaste. Niekiedy 

występują również kilkumetrowe przewarstwienia glin spływowych (Dyjor, Wróbel 1978). 
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 Utwory interglacjału wielkiego znane są głównie z obszaru Brandenburgii, jako tzw. 

„warstwy paludinowe”. Stanowią je przeważnie mułki sedymentujące w środowisku 

limnicznym i limniczno-fluwialnym (Urbański i in. 2005). 

 Badania prowadzone po stronie polskiej Łuku wykazały istnienie jednego poziomu 

glacjalnego, który można wiązać z okresem zlodowacenia środkowopolskiego  

(Bartczak 2001; Bartczak, Garncarz 1997). Ich skład petrograficzny ustalono w trakcie 

opracowania „Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000” (Chmal 1998). 

Interesowano się m.in. ich odmianami z rejonu Olszyny, na zapleczu Łuku Mużakowa. 

Cechuje je duża wapnistość, dochodząca do 29% wag. CaCO3. Na zapleczu Łuku Mużakowa 

utworzyły się miąższe serie osadów zastoiskowych. Rozcięte są one rynnami subglacjalnymi 

wypełnionymi piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. 

 Na obszarze południowo-zachodniej Polski dobrze widoczne są strefy moren 

czołowych. Wyznaczają one poszczególne etapy wycofywania się lądolodu 

środkowopolskiego z obszaru jego maksymalnego zasięgu. Najlepiej widoczne są łuki 

morenowe na wysoczyznach. Obszar lądolodu w czasie stadiału Warty oparł się o najwyższe 

kulminacje w obrębie Łuku Mużakowa. Miało to miejsce na linii Łęknica, Nowe Czaple, 

Niwnica. Na terenie Łuku Mużakowa można wyróżnić trzy wyraźne ciągi moren recesyjnych. 

Moreny czołowe zbudowane są na ogół z piasków często zaglinionych. Spotyka się w nich 

przewarstwienia żwirów oraz nagromadzenia otoczaków i głazików. Miąższość ich wynosi  

od 2 do 5 metrów. Znane są też pokrywy glin zwałowych. Na południe od maksymalnego 

zasięgu stadiału Warty występują stożki sandrowe (Dyjor, Chlebowski 1973). 

 W lokalnych obniżeniach po ustąpieniu lądolodu środkowopolskiego odbywała  

się akumulacja osadów organogenicznych (Dyjor, Chlebowski 1973). 

 Obszar Łuku Mużakowa znajdował się poza bezpośrednim zasięgiem lądolodu  

w czasie zlodowacenia północnopolskiego (Dyjor, Chlebowski 1973). 
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Holocen 

 Do holocenu zaliczono piaski i żwiry rzeczne najniższych teras Nysy Łużyckiej. 

Miąższość ich dochodzi do 14 metrów. W dolinach innych cieków występują piaski i namuły 

piaszczyste zawierające detrytus roślinny. Osady te wypełniają naturalne obniżenie (gizery) 

tworzące się w wyniku wietrzenia pokładów węgla i zapadania powierzchni terenu. 

Początkowo formy te zasypywane były utworami deluwialnymi, później w lokalnych 

zbiornikach tworzyły się namuły organiczne i torfy.  

Tabela 1. Litostratygrafia utworów czwarto- i trzeciorzędowych w rejonie Łęknicy  

(Dyjor, Wróbel 1978, zmienione)  
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Rysunek 3. Fragment Mapy Geologicznej rejonu badań (Bartczak, Gancarz 1997) 
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5. Historia eksploatacji surowców mineralnych w rejonie Łuku 

Mużakowa  

5.1. Węgiel brunatny 

Lądolód skandynawski przemieszczający się z rejonu Zatoki Botnickiej przyczynił  

się do odsłonięcia starszych, głębiej zalegających utworów skalnych Łuku Mużakowa. 

Umożliwiło i ułatwiło to w czasach już bardziej współczesnych m.in. podjęcie eksploatacji 

węgla brunatnego. Wydobycie węgla w polskiej części Łuku i związanych z nim kopalin 

towarzyszących prowadzono do 1973 roku. Jednak w krajobrazie tego obszaru do dziś dają 

się zauważyć ślady działalności przemysłu górniczego i przetwórczego. Występują one w 

postaci pozostałości wyrobisk, hałd, zabudowań dawnych brykietowni i innych. 

Węgiel brunatny wydobywano w rejonie Łęknicy, Nowych Czapli, Trzebiela i Tuplic. 

Reprezentował on II pokład łużycki. Jego grubość wynosiła od 8 do 13 m. Charakteryzował 

się niską popielnością i małą zawartością siarki. Wykorzystywany był do produkcji 

brykietów. W jego spągu zalegała rzadko spotykana odmiana iłów zwanych ałunowymi. 

Spotykano także ich odmiany ceramiczne zwane garncarskimi (Koźma 2005). 

W miejscach gdzie pokłady węgli zalegały blisko powierzchni terenu eksploatacja 

przebiegała systemem odkrywkowym. W innych miejscach wydobycie prowadzono metodą 

podziemną za pomocą szybów i pochyłych chodników. Opuszczone wyrobiska likwidowano 

poprzez zawał stropu. Po wielu latach utworzyły się w tych miejscach zapadliska. Niektóre  

z nich po upływie lat wypełnione zostały wodą  (Koźma 2005).  

Działalność górnicza w rejonie Mużakowa rozpoczęła się w 1825 roku. Początkowo 

wydobywano jednak nie węgiel a wspomniane iły ałunowe. W 1843 roku powstała pierwsza 

kopalnia węgla brunatnego „Juliusz”, która założona została przez właściciela dóbr 

ziemskich. Kolejne złoża węgla odkryto w Dobern w Brandenburgii. Po 1846 roku następuje 

rozwój górnictwa w należącej obecnie do Polski części Łuku Mużakowa. Jedną z większych 
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kopalń była późniejsza „Babina”. Zasoby geologiczne tej kopalni wynosiły około 230 mln 

ton. W 1854 roku w pobliżu Trzebiela powstała kopalnia „Zur Hoffnung” działająca  

do 1926 roku. Około 1864 roku w okolicach Tuplic zaczęły działać kopalnie „Wilhelmie”  

i „Amalie”, które następnie przekształcono w zakład górniczy „Verenigte Amalie-

Wilhelmine”. Roczne wydobycie tego zakładu wynosiło 42,5 tyś. ton. W 1865 roku  

w Chełmicy działalność rozpoczęła kopalnia „Johanna” o produkcji 2 tyś. ton. Zakończyła 

ona wydobycie w 1909 roku. Wiele mniejszych kopalń („Pauline”, „Wilhelmine II”, 

„Friedel”, „August” i „Friedenschluss”) zaczęło funkcjonować koło Nowych Czapli  

po 1874 roku. Ich produkcja roczna wynosiła 335 tyś. ton (Kupetz i in. 2004; Koźma 2005). 

W 1877 roku w rejonie tym utworzono jedną firmę pod nazwą „Consolidierte 

Tschopelner Braunkohlenwerke”. Następnie zmieniono jej nazwę na „Pustkowie”, którą 

włączono do kopalni „Babina” w Łęknicy. W latach 1877-1889 w Niwicy działała prywatna 

kopalnia „Telea”. Inna kopalnia „Victor” pracowała w latach 1898-1941 w Buczynach.  

W 1946 roku weszła ona w skład „Babiny”. W kopalni tej wydobycie węgla w 1937 roku 

wynosiło 225,5 tyś. ton. Na polu złożowym Trzebiel funkcjonowały też mniejsze kopalnie. 

Stanowiły one spółki lub należały do osób prywatnych. Wydobycie w nich nie przekraczało 

90 tyś. ton rocznie. Po 1900 roku na polu złożowym Tuplice uruchomiono wiele niedużych 

kopalń o łącznym wydobyciu do 45 tyś. ton rocznie. (Kupetz i in. 2004; Koźma 2005). 

Po II Wojnie Światowej kopalnie węgla brunatnego zlokalizowane w rejonie Łuku 

Mużakowa pozostały praktycznie w stanie nienaruszonym. Wyjątkiem była kopalnia 

„Babina”, która w wyniku działań wojennych została częściowo zatopiona i zaminowana.  

W 1945 roku została przejęta przez nowo powstałe Zjednoczenie Przemysłu Węgla 

Brunatnego z siedzibą w Żarach. Rok później połączono ją z zakładami górniczymi „Victor”  

i „Pustkowie”. W 1953 roku weszła w skład przedsiębiorstwa górniczego „Przyjaźń 

Narodów” pod nazwą KWB „Przyjaźń Narodów - Szyb Babina” z siedzibą w Łęknicy. 
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Wydobycie węgla brunatnego w Łęknicy wyniosło ponad 270 tyś. ton rocznie. Działała ona 

do 31 grudnia 1973 roku. Wówczas dobiegł końca blisko 160-letni okres działalności 

górniczej dotyczącej węgla brunatnego na obszarze Łuku Mużakowa (Kupetz  

i in. 2004; Koźma 2005).  

Zestawienie wybranych zakładów górniczych związanych z eksploatacją węgla 

brunatnego na tym terenie podano w tabeli 2. Natomiast na rysunku 4 zaznaczone zostały 

daty rozpoczęcia i zakończenia działalności górniczej w najważniejszych polach złożowych 

rejonu Łęknicy. 

Tabela 2. Zestawienie wybranych kopalń węgla brunatnego w rejonie badań (Mierzejewski 2009) 

Nazwa kopalni 
Rok rozpoczęcia 

eksploatacji 

Wydobycie roczne (tyś. 

ton) 

Rok zakończenia 

eksploatacji 

„Wilhelm” i „Amalia” 1864  42,5 1938   

„Johanna” 1865  2 1909  

„Talea” 1877  3 1889  

„Victor” 1898  110 1941  

„Babina” 1921  225,5  1973  

 

5.2. Inne kopaliny  

Swoją historię na terenie Łuku Mużakowa posiada też przemysł mineralny.  

Jego rozwój na większą skalę rozpoczął się w XIX w. Przemysł ten specjalizował  

się w produkcji wyrobów ceramicznych, w tym kamionkowych. Były to naczynia 

gospodarstwa domowego, wyroby kwasoodporne, rury, dachówki a także zwykłe cegły 

(Koźma 2005). 

Z czasem Łęknica i jej okolice stały się ważnym ośrodkiem przemysłu produkcji 

wyrobów ceramicznych. Ilość zakładów na tym terenie zaczęła wzrastać. Eksploatację węgli 

brunatnych i współwystępujących surowców ilastych kontynuowano po II Wojnie Światowej. 

Wynikało to stąd, że w obrębie mioceńskiej formacji burowęglowej występowały  

m.in. iły i gliny kaolinowe (patrz tab. 1). Przewarstwiały je wkładki szarych piasków  

i żwirów. Cześć z nich została udokumentowana geologicznie. W ten sposób w 1973 roku 

udokumentowano złoże iłów ogniotrwałych „Łęknica”. Surowce ilaste eksploatowane  
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były jednocześnie z węglem na złożu „Babina” w latach 1965 – 1972. Wydobywaną kopalinę 

wykorzystywały zakłady ceramiczne w Łęknicy i Chwaliszowicach (Mierzejewski 2009). 

Potrzeba wpierw poszukiwania a potem udokumentowania złoża glin ogniotrwałych  

w rejonie Łęknicy wynikała z zaprzestania eksploatacji złóż węgla brunatnego przez kopalnię 

„Babina”. Sytuacja ta umożliwiła też dalsze wydobywanie iłów z tego złoża (Koźma 2005). 

W rezultacie dalszych prac udokumentowano złoże „Łęknica II – Pole Halina-Nowa i 

Barbara”. Eksploatację pola „Halina-Nowa” zakończono w 1986 roku. Ze względu na 

wyczerpujące się zasoby podjęto kolejne prace poszukiwawcze. W 1987 roku zostało  

dokumentowane złoże iłów ogniotrwałych „Łęknica III”. Wszystkie te złoża charakteryzują 

się dużą zmiennością i niejednorodnością parametrów geologiczno-złożowych. Dotyczy to 

m.in. miąższości (od 1,0 do 10,1 m) i grubości nadkładu (od 0,2 do 14,6 m). Zalegające w 

nich gliny ogniotrwałe przewarstwiały piasek, mułki a także inne gatunkowo odmiany iłów 

(Mierzejewski 2009). 

Eksploatację surowców ceramicznych na terenie Łuku Mużakowa zakończono  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wyrobiska zostały zrekultywowane poprzez 

zalesienie. W miejscu dawnego wyrobiska złoża „Łęknica – pole Halina Nowa” zostało 

utworzone wysypisko odpadów komunalnych. Tereny te obecnie znajdują  

się w granicach Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” (Koźma 2005). 
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Rysunek 4. Mapa udokumentowanych pokładów węgla brunatnego w rejonie Łęknicy, wraz z 

zaznaczonymi datami prowadzonych prac eksploatacyjnych (Koźma 2009) 
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IV. Materiał do badań  

Cele naukowe rozprawy doktorskiej a także metody analityczne wykorzystane przy 

ich realizacji stały się stymulatorami wymuszającymi wykorzystanie zróżnicowanego pod 

względem formy a także pochodzenia materiału analitycznego. Były to próbki: 

 wód ze zbiorników; 

 osadów, tworzących się na terenie „pojezierza antropogenicznego”; 

 mikrobiologiczne; 

 substancji uzyskanych drogą eksperymentów 

1. Próbki wód  

Wody wypełniające zbiorniki a przede wszystkim ich charakter fizyko-chemiczny był 

niezbędny dla wyjaśnienia mechanizmu powstawania badanych wytrąceń mineralnych z 

terenu „pojezierza”. Z tego powodu podczas pobierania tych prób (zarówno wód i jak i 

osadów) starano się przestrzegać zasady tożsamości ich lokalizacji. 

Zgodnie z planem realizacji rozprawy, pobór wód odbywał się w dwóch etapach. W 

pierwszym zebrano łącznie 85 próbek. Pochodziły one z terenu całego „pojezierza”. Tabela 3 

podaje informacje dotyczące rejonu poboru prób wód. Lokalizacja miejsc ich pochodzenia 

zostały przedstawiona na rysunkach 5 oraz 6.  

Ze względu na zróżnicowany charakter badanych wód a także osadów (zmienny 

stopień scementowania, różnorodne zabarwienie) jak również ich lokalizację, obszar 

prowadzonych badań podzielono na trzy rejony. Pierwsza i najliczniejsza grupa próbek 

pobrana została w rejonie zlikwidowanej kopalni węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów – 

szyb Babina” (rejon miejscowości Łęknicy oraz Nowych Czapli). Drugi rejon dotyczył 

pozostałej polskiej części Łuku Mużakowa (rejon miejscowości Chwaliszowice, Trzebiel, 

Tuplice). Natomiast ich trzecia grupa pobrana została na niemieckiej części Łuku Mużakowa. 
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Rysunek 5. Lokalizacja punków poboru próbek analizowanych osadów i wód (Kupetz, Kupetz 2009) 

Objaśnienia: niebieski linia – rejon I poboru prób; czarna linia - rejon II poboru prób;  

zielona linia – rejon III poboru prób 

gwiazdką oznaczono główne obszary poboru próbek 

 

 

Rysunek 5 przedstawia tereny zlokalizowane w granicach Łuku Mużakowa w jego 

polskiej i niemieckiej części. Okolice Łęknicy (rejon I) skąd pochodzi ich większość został 

dodatkowo przedstawiony na rysunku 6. W pierwszym przypadku skorzystano z Mapy 

opracowanej przez Kupetz i Kupetz (2009) a w drugim z fragmentu Topograficznej Mapy 

Polski w skali 1 : 10 000. Z kolei mapa przedstawiona na rysunku 7 to zdjęcie satelitarne z 

zaznaczoną lokalizacją miejsc pobrania próbek wody do badań monitoringowych (II-gi etap 

hydrogeochemicznych), mikrobiologicznych oraz eksperymentalnych. 
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Rysunek 6. Lokalizacja punktów poboru próbek osadów do badań mineralogicznych oraz 

hydrogeochemicznych w rejonie Łęknicy (fragment Topograficznej Mapy Polski w skali 1:10 000, arkusz 

Przewoźniki)  
  

100 m 
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Tabela 3. Zestawianie próbek wód i osadów pobranych do analiz w pierwszym etapie realizacji badań 

Rejon 

poboru 

próbek 

Oznaczenie 

próbek osadów 

Oznaczenie 

próbek wody 
Rejon poboru próbek 

Makroskopowy opis próbek 

osadów 

I 

od O1 do O13; 

O15; O16; od 

O26 do O 65 

od W1 do W13; 

W15; W16; od 

W26 do W 65 

Kopalnia „Przyjaźń 

Narodów – szyb Babina” 

osady o ciemno brązowej barwie,  

często scementowane,  

z dużą ilością materiału 

organicznego (łodygi, liście), 

widoczne białe kryształy gipsu 

oraz żółte naloty jarosytów 

II 

O14 W14 miejscowość Chwaliszowice 

osady o zabarwieniu rdzawym, 

często sypkie, niescementowane 

od O17 do O21 od W17 do W21 miejscowość Tuplice 

od O22 do O25 od W22 do W25 
kopalnia Victor -  

miejscowości Trzebiel 

III 

N 2 NW 2 miejscowość Pusack
 *

 

osady o pomarańczowo brązowej 

barwie, częściowo scementowane, 

z dużą ilością materiału 

organicznego 

N 3 NW 3 miejscowość Järischke
 *

 

N4a; N4b; N4j 
NW4a; NW4b; 

NW4j 
miejscowość Klein Kőlzig

 *
 

N 5, N5b NW 5, NW5b miejscowość Klein Loitz
 *

 

N 8 a; N8b; N8c; 

N9 

NW 8 a; NW8b; 

NW8c; NW9 
miejscowość Horlitza

 *
 

N10 NW10 miejscowość Bad Muskau 
*
 

Objaśnienia 
*
 – niemiecka część Łuku Mużakowa 

 

Drugi etap badań miał za zadanie określenie wpływu pór roku na skład chemiczny 

wód. W tym celu założona została siatka monitoringowa. Stanowiło ją 11 wybranych 

zbiorników oraz punktów wycieku wód kopalnianych. Pochodziły one z I-go rejonu badań. 

Pobór próbek dokonywany był w odstępach miesięcznych w okresie od lipca 2009 do 

września 2010 roku. Jednak nie zawsze zasadę tą udało się dotrzymać. Na przeszkodzie 

stanęła pokrywa lodowa, uniemożliwiająca pobranie próbek wody zimą. Miejsca poboru tych 

próbek zaznaczono na zdjęciu satelitarnym (rys. 7). Są one też zestawione w tabeli 4. Nazwy 

stosowane w przypadku kolejnych zbiorników zostały nadane przez autora rozprawy 

doktorskiej. Na fotografii 1 przedstawiona jest dokumentacja fotograficzna miejsc pobrania 

próbek wód.  

 

Tabela 4. Zestawienie miejsc oraz czasu poboru próbek wód do badań monitoringowych 

Miejsce poboru próbki 

miesiąc poboru 
lipiec wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

2009 rok 2010 rok 

„Misa źródłowa 1" + + + + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 2" + + + + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 3" + + + + + + + + + + + + + + 

„Wyciek źródłowy” + + + + + + + + + + + + + + 

„Martwy Las" + + + + + - - - + + + + + + 

„II Martwy Las” + + + + + - - - + + + + + + 

„Rozlewisko" + + + + + + + + + + + + + + 
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„Jedynka" + + + + + - - - + + + + + + 

„Hydro" + + + + + + - + + + + + + + 

„Zielony Staw" + + + + + - - + + + + + + + 

„Afryka" + + + + + - - + + + + + + + 

Objaśnienia: „+” –pobranie próbki; „-” – brak opróbowania 

Uwaga: nazwy miejsc poboru próbek są autorstwa własnego 

 

W przypadku wszystkich 11 punktów monitoringowych prowadzone były badania 

zmienności chemizmu wód oraz badania dotyczące zmian szybkości powstawania osadów 

żelazistych na ich brzegach. Dodatkowo w przypadku pięciu punktów tj. – „Wyciek 

źródłowy”; „Rozlewisko”; „Misa źródłowa 1”; „Misa źródłowa 2” oraz „Misa źródłowa 3” 

oprócz wymienionych powyżej badań, prowadzone były również ilościowe oraz jakościowe 

analizy mikrobiologiczne. 

 
Rysunek 7. Zdjęcie satelitarne rejonu Łuku Mużakowa wraz z lokalizacją miejsc poboru próbek wody 

Objaśnienia: 1 – „Misa źródłowa 1”; 2 – „Misa źródłowa 2”; 3 – „Misa źródłowa 3”; 4 – „Wyciek źródłowy”; 

5 – „Martwy Las”; 6 – „II Martwy Las”; 7 – „Rozlewisko”; 8 – „Jedynka”; 9 – „Hydro”; 10 – „Zielony Staw”; 

11 – „Afryka” 
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Fotografia  1. Miejsca poboru prób wód do badań hydro-geochemicznych (I etap). 

Objaśnienia: a-d - rejon I; e-f - rejon II; g-h - rejon III 

a – zbiornik „Afryka”; b – zbiornik „Jedynka”; c – zbiornik „Martwy Las”; d – zbiornik „Zielony Staw”  

e – kopalnia Viktor (Trzebiel); f – zbiornik na N od miejscowości Tuplice;  

g – miejscowość Klein Loitz; h – miejscowość Horlitza 

b a 

c d

  5 

h g 

f

  5 

e 



IV. Materiał do badań 

str. 40 

 

2. Próbki do badań mikrobiologicznych 

Innym rodzajem próbek służącym realizacji celów rozprawy doktorskiej  

są ich odmiany przeznaczone do badań mikrobiologicznych. Pobierano je do jednorazowych, 

sterylnych pojemników polipropylenowych. Pochodziły z pięciu miejsc wycieku wód na 

terenie „pojezierza” (rys. 7 - czerwony kolor punktów).  Lokalizacje poboru prób zostały tak 

wytypowane, aby charakteryzowały miejsca wypływu AMD, różniące się między sobą 

podstawowymi parametrami fizyko-chemicznymi (pH i Eh). Pobrane próbki umieszczano w 

lodówce i przewożono do laboratorium. Tutaj w warunkach sterylnych (zapewnianych przez 

komorę laminarną) przeprowadzano analizę mikrobiologiczną. Dokonywano tego przed 

upływem 24 godzin od momentu ich poboru. Zestawienie czasu oraz miejsca poboru tych 

próbek zamieszczono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Zestawienie miejsc i czasu poboru próbek do badań mikrobiologicznych 

Miejsce poboru 

próbki 

miesiąc poboru 
lipiec wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

2009 rok 2010 rok 

„Misa źródłowa 1" + + + + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 2" + + + + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 3" + + + + + + + + + + + + + + 

„Wyciek źródłowy” + + + + + + + + + + + + + + 

„Rozlewisko" + + + + + + + + + + + + + + 

Objaśnienia: „+” –pobranie próbki; 

3. Próbki osadów 

Próbki te reprezentują osady powstałe i spotykane zarówno w polskiej jak również  

w niemieckiej części Łuku Mużakowa. Materiał został pobrany podczas prac terenowych, 

które rozpoczęły się w listopadzie 2005 roku. Podobnie jak w sytuacji opróbowania 

zbiorników wodnych zebrano 85 próbek osadów (tab. 3). Miejsca ich poboru zostały opisane  

i zaznaczone na mapach (rys. 5 i 6).  

Lokalizacja próbek przeznaczonych do badań dotyczyła głównie brzegów zbiorników 

wodnych (z racji większej łatwości pobierania), ale pochodziły one również z miejsc wycieku 

kwaśnych wód kopalnianych. W wybranych zbiornikach wodnych wykorzystując 
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specjalistyczne próbniki głębokościowe opróbowano również osady denne (m.in. zbiornik 

„Afryka”). 

Miejsca poboru udokumentowano fotograficznie. Przykłady także zostały 

przedstawione na fotografii 2.  

4. Próbki osadów uzyskanych drogą eksperymentów 

Tego typu próbki uzyskano w efekcie przeprowadzenia dwóch, różnorakich 

eksperymentów:  

 pierwszy typ osadów otrzymano drogą eksperymentów zmierzających do 

ustalenia mechanizmów a także szybkości wytrącania się osadów. Służyły temu 

nieszkliwione płytki ceramiczne. Eksperymenty te prowadzone były równolegle i w tych 

samych punktach, z których pochodziły m.in. próbki wód do badań zmian ich chemizmu (11 

punktów- rysunek 7). Zestawienie czasu poboru tych próbek zamieszczono w tabeli 6. 

Wygląd płytki ceramicznej przygotowanej do zanurzenia w zbiorniku wodnym oraz po 

miesięcznym okresie odkładania się osadów przedstawiono na fotografii 3. 

 drugi rodzaj substancji powstał w efekcie syntez laboratoryjnych 

zmierzających do uzyskania syntetycznego schwertmannitu i goethytu. 

Tabela 6. Zestawienie miejsc i czasu poboru próbek do badań eksperymentalnych 

Miejsce poboru 

próbki 

Miesiąc poboru 

listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

2009 2010 

„Misa źródłowa 1" + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 2" + + + + + + + + + + + 

„Misa źródłowa 3" + + + + + + + + + + + 

„Wyciek źródłowy” + + + + + + + + + + + 

„Martwy Las" + + - - - - + + + + + 

„II Martwy Las” + + - - - - + + + + + 

„Rozlewisko" + + + + + + + + + + + 

„Jedynka" + + - - - - + + + + + 

„Hydro" + + + - - + + + + + + 

„Zielony Staw" + + - - - + + + + + + 

„Afryka" + + - - - + + + + + + 

Objaśnienia: „+” –pobranie próbki; „-” – brak opróbowania 
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Fotografia  2. Wybrane miejsca poboru prób osadów. 

Objaśnienia: a – obszar na NE od m. Łęknica (rejon I); b – obszar na N od m. Nowe Czaple (rejon I); c – 

obszar na N od m. Łęknica (rejon I); d – obszar na S od m. Nowe Czaple (rejon I); e – kopalnia Viktor (Trzebiel) 

(rejon II); f – zbiornik na S od miejscowości Tuplice (rejon II); g – miejscowość Klein Loitz (rejon III); h – 

miejscowość Horlitza (rejon III) 

a b 

c d 

e f

  5 

g h 
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Fotografia  3. Materiał do badań eksperymentalnych. 

Objaśnienia: a - nieszkliwiona płytka ceramiczna przygotowana do umieszczenia w wodzie  

b- płytka po miesięcznym okresie odkładania się osadów na jej powierzchni 

 

V. Metodyka badań 

Ta sama sytuacja co w przypadku materiału do badań tzn. zróżnicowany charakter 

materiałów analitycznych a także postawione cele badawcze spowodowały potrzebę 

zastosowania w rozprawie doktorskiej różnorodnego wachlarza metod analitycznych. 

1. Badania hydrogeochemiczne wód  

Badania hydrogeochemiczne wód objęły dwa etapy. W pierwszym etapie mierzono 

podstawowe parametry fizyko-chemiczne. Wykonywano je bezpośrednio w terenie. 

Obejmowały one ustalenie przewodności elektrolitycznej właściwej oraz pH. Dalsze badania 

dotyczące oznaczenia składu chemicznego pobranych wód wykonywane zostały po 

przetransportowaniu próbek w laboratorium. Polegały one na oznaczeniu wielkości 

koncentracji wybranych kationów (Fe, Ca, Mg, Mn, Na, K, As) i anionów (Cl
-
, SO4

2-
; PO4

3-
; 

NO3
-
; NO2

-
). Badania te dotyczyły wszystkich próbek wód. Ilość rozpuszczonego żelaza 

całkowitego określono metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem 10% kwasu 

sulfosalicylowego stosując spektrofotometr UV-VIS Hitachi U-1800. Zawartość metali takich 

jak wapń, glin, magnez, mangan wyznaczono na optycznym spektrometrze emisyjnym ze 

wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES). Wielkość koncentracji Na i K zostały

a b
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oznaczone metodą emisyjnej spektrofotometrii płomieniowej (FES) na spektrometrze Philips 

9100x. Koncentracja siarczanów(VI) została zmierzona turbidymetrycznie z wykorzystaniem 

spektrofotometru UV-VIS Hitachi U-1800. Stężenie jonów azotanowych(V) oraz 

azotanowych(III) oznaczono kolorymetrycznie - zgodnie z Polską Normą PN-C-04642-

05:1991. Koncentracja jonów fosforanowych występujących w badanych próbkach wód 

określona została z wykorzystaniem kolorymetrycznej metody molibdenianu niebieskiego. 

Ilość jonów wodorowęglanowych oznaczono klasyczną metodą analizy chemicznej, czyli 

miareczkowaniem z użyciem mianowanego roztworu kwasu solnego (HCl). Koncentracje 

chlorków oznaczona została z miareczkowo - metodą Mohra. 

Drugi etap badań to analizy próbek wód pochodzących z 11 wybranych punktów w  

I rejonie. Objęły one badania terenowe następujących parametrów fizykochemicznych: 

temperatury wody i otoczenia, przewodności elektrolitycznej właściwej, pH, potencjału 

redoks oraz mętności. Wartość pH, temperatura wody oraz temperatura otoczenia mierzona 

była przy pomocy pH-metru firmy Elmetron model CP-105. Przewodność elektrolityczną 

właściwą oznaczano za pomocą urządzenia firmy Elmetron model CC-105. Potencjał 

oksydacyjno-redukcyjny został ustalony przy pomocy wielofunkcyjnego urządzenia  

CX-401 firmy Elmetron. Natomiast terenowe pomiary mętności wykonywano przy 

zastosowaniu przenośnego mętnościomierza TN-100 firmy EUTECH Instrument. Przed 

każdym pomiarem urządzenie było kalibrowane poprzez wykorzystanie serii standardów 

dostarczonych przez producenta neflektometru.  

Oznaczenia składu chemicznego próbek pobranych w omawianym etapie badań 

dokonywano w ten sam sposób, co próbek pobranych w pierwszym etapie. 

2. Analizy mikrobiologiczne 

Badania te dotyczyły ilościowej oraz półilościowej identyfikacji mikroorganizmów 

obecnych w wodach a biorących udział w metabolizmie związków żelaza. Pośrednio starano 
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się również ocenić stan sanitarny badanych zbiorników wodnych. W tym celu dokonywano 

oznaczenia rodzajowego oraz ilościowego bakterii psychrofilnych, mezofilnych oraz grzybów 

mikroskopowych. Ze względu na specyfikę badanego rejonu do badań wytypowane zostały 

bakterie należące do grupy Heterotroficznych Bakterii Żelazistych, a także ich odmian z 

gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans, jak również rodzajów Galionella sp. oraz Leptothrix 

sp..  

Wszystkie analizy zostały wykonane z zastosowaniem odpowiednich podłoży 

wybiórczych, pozwalających na wyizolowanie i rozwój ściśle określonych grup, rodzajów lub 

gatunków drobnoustrojów zasiedlających badane wody. Analizy wykonano tzw. metodą 

płytkową rozcieńczeń Kocha (Mrozowska 1999). Do ich wykonania wykorzystywany był 

roztwór soli fizjologicznej, czyli 0,85% roztwór chlorku sodu (NaCl cz.d.a.). 

 Liczebność populacji poszczególnych gatunków bakterii oznaczano ilościowo  

(w przypadku bakterii mezofilnych, psychrofilnych, grzybów, bakterii z rodzaju Leptothrix 

oraz Galionella) lub półilościowo z wyznaczeniem tzw. miana bakterii (w przypadku grup 

bakterii hodowanych na pożywkach płynnych tj. bakterii z gatunku Acidithiobacillus 

ferrooxidans, oraz należących do grupy Heterotroficznych bakterii żelazistych). 

2.1. Bakterie psychrofilne 

Bakterie psychrofilne hodowane były w jednorazowych, sterylnych szalkach Petriego 

na podłożu stałym - MPA (Mięsno Peptonowy Agar). Liczebność kolonii tych bakterii 

oznaczano w 1 cm
3
 próbek surowych i w próbkach rozcieńczonych 10, 100 i 1000 krotnie.  

Po 72 godzinach inkubacji w temperaturze pokojowej, wykonywane były odczyty polegające 

na określeniu liczby wyrosłych kolonii na poszczególnych rozcieńczeniach oraz obliczeniu 

średniej ilości komórek w 1 cm
3
 badanej wody. Sporządzano również preparaty 

mikroskopowe wybranych kolonii bakteryjnych w celu identyfikacji ich gatunku.  

Do barwienia oznaczanych bakterii wykorzystano metodę Grama (Schlegel 2003). 
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2.2. Bakterie mezofilne 

Bakterie mezofilne hodowano również w sterylnych szalkach Petriego  

na 2,5% roztworze agaru wzbogaconego (podłoże MPA). W przypadku tej grupy 

mikroorganizmów czas inkubacji wynosił 24 godziny. Hodowle prowadzono  

w izotermicznych warunkach (w temperaturze 37
o
C). Po określonym czasie inkubacji 

odczytywano ilość wyhodowanych bakterii mezofilnych w 1 cm
3
 próbki naturalnej oraz  

na poszczególnych rozcieńczeniach. Z wyhodowanych kolonii bakteryjnych wykonywane 

były także preparaty mikroskopowe, w celu ich identyfikacji rodzajowej. Do barwienia 

oznaczanych bakterii wykorzystano metodę Grama (Schlegel 2003). 

2.3. Grzyby 

Grzyby izolowane i hodowane były w szalkach Petriego na sterylnym podłożu stałym 

wg receptury Czapek–Dox’a (Mrozowska 1999). Skład tej pożywki zamieszczono w tabeli 7. 

We wszystkich wykonanych badaniach stosowano pożywkę przygotowywaną w dniu 

wykonywania analizy. Przed procesem sterylizacji, odczyn pH medium wzrostowego 

regulowano do wartości 6,50 przy pomocy roztworów wodorotlenku potasu lub kwasu 

siarkowego(VI).  

Tabela 7. Skład pożywki Czapek-Dox'a (Mrozowska 1999) 

Składnik pożywki Naważka [g] 

azotan(V) sodu NaNO3 2,00 

chlorek potasu KCl 0,50 

diwodorofosforan(V) potasu KH2PO4 1,00 

siarczan(VI) magnezu 7 hydrat MgSO4 * 7H2O 0,50 

siarczan(VI) żelaza(III) hydrat Fe2(SO4)3 * xH2O 0,01 

sacharoza C12H22O11 30,00 

agar 25,00 

H2O redestylowana [cm
3
]

 
1000,00 

 

Czas inkubacji dla tej grupy mikroorganizmów wynosił około 14 dni. Hodowle 

prowadzone były w izotermicznych warunkach (w temperaturze 28
o
C). Po wyznaczonym 

czasie inkubacji wykonywane były odczyty ilości kolonii grzybów w 1 cm
3
 próbki. Analizie 
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poddawano próbki naturalne oraz rozcieńczone 10 i 100-krotnie. Prowadzone były również 

obserwacje mikroskopowe w celu identyfikacji rodzajowej poszczególnych kolonii grzybów. 

2.4. Bakterie z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans 

Bakterie tionowe odpowiedzialne za przemiany związków siarki oraz żelaza z gatunku 

Acidithiobacillus ferrooxidans hodowane były na pożywce płynnej „9K” przygotowanej 

zgodnie z Polską Normą: PN-C-04615-21:1980, której skład podano w tabeli 8.  

Tabela 8. Skład pożywki 9K do hodowli bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans (PN-C-04615-21:1980) 

Składnik pożywki Naważka [g] 

Roztwór A 

siarczan(VI) amonu (NH4)2SO4 3,00 

chlorek potasu KCl 0,10 

wodorofosforan(V) potasu K2HPO4 0,50 

siarczan(VI) magnezu 7 hydrat MgSO4 * 7H2O 0,50 

azotan(V) wapnia Ca(NO3)2 0,01 

kwas siarkowy(VI) 5M [cm
3
] H2SO4 1,00 

H2O redestylowana [cm
3
] 700,00 

Roztwór B 

siarczan(VI) żelaza(II) 7 hydrat FeSO4 *7H2O 44,20 

H2O redestylowana sterylna [cm
3
] 300,00 

 

 Procedura tych badań wymagała przygotowania roztworów A i B. Dokonywano tego 

w dniu analizy. Przed procesem sterylizacji roztworu A, regulowano jego pH przy pomocy 

5M roztworu kwasu siarkowego(VI) do wartości 3,50. Następnie obydwa wysterylizowane 

roztwory łączone były ze sobą. Otrzymaną w ten sposób pożywkę rozlewano do 

wyjałowionych probówek szklanych a następnie wprowadzano 1 cm
3
 analizowanej próbki 

(naturalnej jak również z każdego kolejnego jej rozcieńczenia – do maksymalnie 1 000 000-

krotnego). Czas inkubacji tej grupy bakterii wynosił około 14 dni w stałej temperaturze 

równej 28
o
C (w termostacie). Po tym czasie wykonywane były odczyty, polegające na 

obserwacjach makroskopowych m.in. zmian zabarwienia pożywki w celu stwierdzenia, w 

których próbkach i przy którym kolejnym rozcieńczeniu obecne są oznaczane bakterie. 

Pozwalało to na wyznaczenie ich miana. Jest ono rozumiane jako największe rozcieńczenie, 

w którym stwierdzono jeszcze obecność badanych drobnoustrojów. Jego oznaczenia dokonuje 
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się przy określaniu półilościowym mikroorganizmów hodowanych na podłożach płynnych. 

Wartość miana może przyjąć maksymalnie wielkość 1. Oznacza to, iż bakterie z badanego 

gatunku bądź rodzaju zostały stwierdzone tylko i wyłącznie w próbce nierozcieńczonej 

(naturalnej). Wartość miana bakterii 0 świadczy, że nie stwierdzono obecności badanej grupy 

mikroorganizmów nawet w próbce naturalnej. Z kolei wartość miana 0,1 – dowodzi, istnienia 

badanych bakterii stwierdzonych przy dziesięciokrotnym rozcieńczeniu próbki (co pozwala z 

dużą pewnością powiedzieć, iż liczebność populacji oznaczanej grupy jest na poziomie 

kilkudziesięciu komórek). I tak analogicznie wartość miana równa 0,01 – oznacza, iż 

rozcieńczenie 100 - krotne dało pozytywny wynik.  

2.5. Bakterie z rodzaju Galionella sp. 

Bakterie nitkowate z rodzaju Galionella sp. inkubowane były w sterylnych 

probówkach szklanych na pożywce płynnej Lieske przygotowanej wg receptury 

przedstawionej w tabeli 9 (Mrozowska 1999). 

Przed użyciem tego medium wzrostowego, regulowano jego pH do wartości  

równej 6,0 i przeprowadzano jego sterylizację w autoklawie. Tak przygotowaną pożywkę 

oraz badaną próbkę rozlewano do serii probówek przygotowując kolejne rozcieńczenia  

do milion krotnego. W ostatnim etapie do każdej probówki dosypywano po około  

0,5 g sterylnych opiłków żelaza. Hodowla bakterii obywała się przez okres około jednego 

miesiąca w temperaturze pokojowej. Po tym czasie wytworzony osad po odsączeniu 

obserwowano pod lupą binokularną w celu stwierdzenia obecności bakterii oznaczanego 

rodzaju w poszczególnych rozcieńczeniach, co pozwoliło na określenie ich miana.  

 

Tabela 9. Skład pożywki „Lieske” do hodowli bakterii z rodzaju Galionella sp. (Mrozowska 1999) 

Składnik pożywki Naważka [g] 

siarczan(VI) amonu (NH4)2SO4 1,50 

chlorek potasu KCl 0,05 

siarczan(VI) magnezu 7 hydrat MgSO4 * 7H2O 0,05 

wodorofosforan(V) potasu K2HPO4 0,05 

azotan(V) wapnia 4 hydrat Ca(NO3)2 0,01 

H2O redestylowana [cm
3
] 1000,00 
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2.6. Bakterie z rodzaju Leptothrix sp. 

Bakterie z rodzaju Leptothrix sp. hodowane były w szalkach Petriego na selektywnym 

medium wzrostowym „Mulder - Van Veen” (Mrozowska 1999). Podobnie jak w przypadku 

pozostałych grup bakterii, stosowano świeżą pożywkę, przygotowywaną w dniu 

wykonywania analizy mikrobiologicznej. Skład tej pożywki zamieszczono w tabeli 10. 

 

Tabela 10. Skład pożywki do hodowli bakterii z rodzaju Leptothrix sp. (Mrozowska 1999) 

Składnik pożywki Naważka [g] 

sól Mohra (NH4)2SO4 * FeSO4 0,15 

węglan manganu MnCO3 2,00 

cytrynian sodu C6H5Na3O7 * 2H2O 0,15 

ekstrakt mięsny 1,00 

ekstrakt drożdżowy 0,08 

witamina B12 0,005 

agar 7,50 

H2O redestylowana [cm
3
] 1000,00 

  

 Hodowla bakterii odbywała się w izotermicznych warunkach w temperaturze 28
o
C. 

Analizie mikrobiologicznej pod kątem obecności tego gatunku bakterii podlegały próbki 

naturalne i rozcieńczone do 100 razy. Po około 14 dniach, odczytywano wyniki 

prowadzonych hodowli, licząc kolonie wyrosłe na poszczególnych rozcieńczeniach  

2.7. Heterotroficzne bakterie żelaziste 

Heterotroficzne bakterie żelaziste jest to grupa mikroorganizmów mających zdolność 

pośredniego uwalniania i wytrącania żelaza. Odbywa się to drogą wykorzystania 

kompleksowych związków organicznych zawierających żelazo, jako źródło węgla.  

Mikroorganizmy te hodowane były na pożywce płynnej z zastosowaniem cytrynianu 

żelazowo-amonowego. Medium to przygotowywano wg przepisu Oleńczuk-Neyman (1998) 

podanego w poniższej tabeli 11.  

Tabela 11. Skład pożywki „Winogradzkiego” (Oleńczuk-Neyman 1998) 

Składnik pożywki Naważka [g] 

siarczan(VI) amonu (NH4)2SO4 0,50 

azotan(V) sodu NaNO3 0,50 

wodorofosforan(V) potasu K2HPO4 0,00 

siarczan(VI) magnezu 7 hydrat MgSO4 * 7H2O 0,50 
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chlorek wapnia 6 hydrat CaCl2 0,20 

cytrynian żelazowo – amonowy C6H8O7· xFe · xNH3 10,00 

H2O redestylowana [cm
3
] 1000,00 

 

Wartość pH pożywki była regulowana za pomocą roztworu wodorotlenku potasu lub 

kwasu siarkowego(VI) do wielkości w granicach 6,6 - 6,8. Następnie sterylizowano  

ją w temperaturze 121˚C przez 20 minut, po czym rozlewano do uprzednio 

wysterylizowanych probówek. Do tak przygotowanych probówek z pożywką dodawano po 1 

cm
3
 analizowanych wód oraz kolejne ich rozcieńczenia (do 1 000 000 - krotnego). Hodowla 

bakterii odbywała się w cieplarce w temperaturze 28˚C. Po okresie około dwóch tygodni, 

wykonywano odczyty mikrobiologiczne na podstawie zmiany zabarwienia pożywki oraz 

wytrącenia się osadu wodorotlenku żelaza(III) na powierzchni probówek w postaci rdzawego 

pierścienia. 

3. Synteza wybranych minerałów 

W celu ułatwienia identyfikacji faz mineralnych budujących analizowane osady,  

wykonane zostały serie syntez laboratoryjnych. Posłużono się przy tym procedurami 

opracowanymi w pracy Schwertmanna i Cornella (2000). Zabiegi te zmierzały do uzyskania 

dwóch minerałów - schwertmannitu (Fe16O16(OH)12(SO4)2*nH2O) oraz goethytu (-FeOOH). 

W drugim przypadku chodziło o dwa typy tego wodorotlenku – grubokrystalicznego o 

wysokim stopniu krystaliczności oraz jego odmiany drobnokrystalicznej. Dokonano tego z 

potrzeby identyfikacji charakteru tego wodorotlenku będącego składnikiem badanych 

osadów. 

Procedura analityczna otrzymania syntetycznego schwertmannitu polegała na 

podgrzaniu 2 litrów wody redestylowanej do temperatury 60˚C. Następnie dodawano 10,8 g 

sześciowodnego chlorku żelaza(III) (FeCl3 x 6H2O cz.d.a.) oraz 3,0 g siarczanu(VI) sodu 

(Na2SO4 cz.d.a.). Tak otrzymany roztwór mieszano przez około 12 minut, utrzymując stałą 
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temperaturę 60˚C. Uzyskany w wyniku tego osad został ostudzony do temperatury pokojowej 

oraz dializowany przez okres 30 dni. 

Goethyt o wysokim stopniu krystaliczności otrzymano drogą transformacji fazowej 

świeżo wytrąconego słabo krystalicznego ferrihydrytu (Schwertmann, Cornell 2000). 

Dokonano tego w butelkach w środowisku o alkalicznym odczynie i ściśle kontrolowanych 

warunkach izotermicznych. W tym celu 10,0 g roztworu Fe(NO3)3 × 9H2O rozpuszczono w 

650 cm
3
 wody redestylowanej. Następnie dodano 70 cm

3
 1M roztworu KOH. Po zmieszaniu 

reagujących składników zaobserwowano wytrącanie się czerwono-brązowego osadu 

ferrihydrytu, który następnie rozcieńczono wodą redestylowaną. Szczelnie zamknięte butelki 

przetrzymywano na łaźni wodnej w temperaturze 70˚C przez 60 godzin. Następująca 

wówczas transformacja mineralna odzwierciedlała się drastyczną zmianą zabarwienia i 

konsystencji osadu: z czerwono – brązowej zawiesiny w ochrowo – żółty gęsty osad. Po 

ochłodzeniu otrzymany osad kilkakrotnie przemywano wodą redestylowaną i odwirowywano 

(każdorazowo 20 – 30 minut przy prędkości obrotowej 3500 obr/min). Efektywność 

przemywania sprawdzano poprzez pomiary przewodnictwa elektrolitycznego. Następnie osad 

wysuszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 80˚C.  

Goethyt drobnokrystaliczny uzyskano przez rozpuszczenie 9,9 g nieutlenionych 

kryształów FeCl2 · 4H2O w 1 litrze
 

wody destylowanej. Uprzednio przez 30 minut 

przepuszczono przez nią azot, w celu usunięcia rozpuszczonego tlenu. Następnie dodano  

110 cm
3 

1M roztworu NaHCO3 i w miejsce azotu wykorzystano powietrze (szybkość 

przepływu wynosiła 30 – 40 cm
3
/min). Roztwór ciągle mieszano, aby zapobiec tworzeniu 

niewielkich ilości czarnego magnetytu w rejonach o lokalnie podwyższonym pH. Utlenianie 

zostało ukończone po 48 godzinach. W tym czasie barwa zawiesiny zmieniła się  

z zielono – niebieskiej na ochrową. Następnie osad kilkakrotnie odwirowano (każdorazowo 

20 – 30 min przy prędkości obrotowej 3500 obr/min), przemywano a na końcu wysuszono.  
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W trakcie utleniania wartość pH utrzymywała się na poziomie około 7,0 dzięki dodanemu 

wcześniej buforowi NaHCO3.  

Efekty tych eksperymentów sprawdzano przy pomocy badań dyfraktometrycznych, 

derywatograficznych oraz spektroskopowych. 

4. Badania próbek osadów 

Identyfikacja charakteru fazowego osadów antropogenicznych powstających na ternie 

„pojezierza” wymagała przeprowadzenia zarówno badań mineralogicznych jak i 

chemicznych. 

4.1. Ustalenie składu mineralnego 

Badania mikroskopowe w świetle przechodzącym (TL) 

Badania mikroskopowe zostały wykonane przy użyciu urządzenia typu BX-51 firmy 

OLYMPUS wyposażonego w kamerę cyfrową DP12. W zależności od stopnia 

zdiagenezowania badanych osadów wykonywano płytki cienkie kawałkowe lub proszkowe. 

Dokonano także dokumentację fotograficzną uzyskanych obrazów mikroskopowych 

stosując oprogramowanie Arca-Vision. 

Analiza dyfraktometryczna 

Dyfraktogramy badanych próbek zarejestrowano na urządzeniu Philips APD X’Pert. 

Do emisji promieniowania rentgenowskiego zastosowano lampę miedziową  

(CuK = 1.54178 Å), a do monochromatyzacji wiązki posłużył grafitowy monochromator 

refleksyjny. Dyfraktogramy rejestrowane były zakresie kątowym 2 – 72
o
2 z krokiem 

równym 0,05
o
2 i czasem pomiaru 1s/krok. 

Cześć badań rentgenograficznych, z uwagi na potrzebę realizacji niektórych celów 

badawczych rozprawy, chociażby identyfikacji skrytokrystalicznych wodorotlenków żelaza, 

wykonano stosując różnicową dyfraktometrię rentgenowską (DXRD). Metoda ta polega na 

rejestracji dwóch dyfraktogramów, pierwszego dla próbki naturalnej a drugiego dla jej 
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odmiany uzyskanej po procesie selektywnej ekstrakcji (SE). Obydwa uzyskane 

dyfraktogramy „odejmowano” od siebie w specjalnie przygotowanym arkuszu kalkulacyjnych 

pakietu MS Office. Proces selektywnej ekstrakcji umożliwiał usunięcie z osadu słabo 

krystalicznych minerałów żelaza. Polegał on na wytrząsaniu próbki przez ok. 4 godziny w 

roztworze buforu szczawianowego, będącego mieszaniną 0,2M kwasu szczawiowego oraz 

0,2M szczawianu amonu. Następnie próbkę wirowano z prędkością 2200 obr./min przez 5 

minut oraz czterokrotnie płukano w wodzie redestylowanej. Po każdym płukaniu ponownie ją 

odwirowywano w celu pozbycia się możliwych resztek buforu szczawianowego. Tym razem 

dokonywano tego z prędkością 3500 obr/min przez 5 minut. W roztworze po ekstrakcji 

oznaczano zawartość wyekstrahowanego żelaza całkowitego metodą spektrofotometryczną z 

użyciem kwasu sulfosalicylowego.  

Uzyskany osad stanowił podstawę badań dyfraktometrycznych, a ich efektem 

identyfikacja słabo krystalicznych minerałów żelaza. 

Analizę uzyskanych dyfraktogramów wykonano w oparciu o program komputerowy 

„Xrayan” autorstwa Diduszki i Marciniaka (1994) z komputerową bazą danych ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). 

 W celu określenia wielkości krystalitów goethytu posłużono się wzorem Scherrera:  

D = K λ/ βk cosθ 

gdzie:  

 D - wielkość krystalitów w kierunku prostopadłym do wybranej płaszczyzny (hkl) (Å), 

 βk - szerokość połówkowa refleksu zależna od wielkości krystalitów,  

 K - stała w dalszych rozważaniach przyjęta jako równa jedności,  

 λ - długość fali promieniowania,  

 θ - kąt Bragga (rad) 

 

 Jako refleksy identyfikacyjne do obliczeń wielkości krystalitów goethytu przyjęto piki 

dyfrakcyjne pochodzące od płaszczyzn:  

 (101) d = 4,183 Å 

 oraz (111) d =2,450 Å 
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Analiza derywatograficzna    

Badania termiczne próbek osadów przeprowadzono wykorzystując termiczną analizę 

różnicową (DTA), termograwimetrię (TG) i termograwimetrię różnicową (DTG). Analizy  

te wykonano poprzez zastosowanie urządzenia typu „DERIVATOGRAF C” systemu  

Paulik-Paulik-Erdey węgierskiej firmy MOM. Próbki osadów analizowano w zakresie 

temperatur od 20 do 1000
o
C. Naważki o masie 200 mg umieszczano w tygielkach 

alundowych. Szybkość grzania pieca wynosiła 10
o
C/min. Pomiary wykonywane były w 

atmosferze powietrza. 

Badania z zastosowaniem spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) 

Widma absorpcyjne w podczerwieni uzyskano w zakresie liczb falowych  

od 4000-400 cm
-1

 z rozdzielczością 4 cm
-1

. Stosowano w tym celu spektrometr  

BIO–RAD FTIR–165. Preparaty do badań stanowiły pastylki –wykonane z 0,5 mg badanej 

próbki i 200 mg spektralnie czystego bromku potasu (KBr). Otrzymywano  

je po sprasowaniu wyżej wymienionej mieszaniny w próżni, pod ciśnieniem 10 MPa.  

Badania mikrostrukturalne z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu 

elektronowego 

W celu ustalenia morfologii składników mineralnych osadów wykorzystano obrazy 

uzyskane poprzez użycie skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) firmy FEI Quanta 

200 FEG. W przypadkach gdy zdolność rozdzielcza wykorzystanego aparatu była  

niewystarczająca, obserwacje wykonywano z zastosowaniem wysokorozdzielczego 

elektronowego mikroskopu skaningowego (HRSEM) firmy Jeol JSM-7500F z przystawką 

EDS-INCA PentaFETx3.  

Analizy te rozszerzono o badania chemiczne w mikroobszarze. Wykonano  

je z wykorzystaniem detektora EDS. Badania realizowano w trybie „High Vacum”. Próbki 
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przed analizą zostały napylone węglem lub chromem (w przypadku pracy przy użyciu 

HRSEM). Napięcie przyśpieszające wynosiło 15kV.  

Spektroskopia Mössbauera 

Badania efektu Mössbauera w przypadku próbek osadów przeprowadzono  

przy pomocy spektrometru VISEL model 360. Pomiary wykonywane były metodą 

transmisyjną. Źródło promieniowania stanowił izotop kobaltu 57, którego aktywność 

wynosiła 15 mCu w matrycy rodowej. Do kalibracji spektrometru użyto wzorców żelaza 

firmy ARMCO. Wartości przesunięcia izometrycznego podawane są względem żelaza 

ARMCO w temperaturze pokojowej. Rejestracja widm analizowanych próbek odbywała  

się w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze ciekłego helu (tj. -265,15
o
C).  

4.2. Analizy chemiczne osadów 

Badania chemiczne osadów dotyczyły oznaczenia w nich głównych kationów takich 

jak Fe, Mn, Na, K, Al, Ca, Mg, Si Ti oraz obecności pierwiastków śladowych: Cu, Zn, Co, 

Ni, Cd, Cr. Ustalono to stosując i wykorzystując zasady klasycznej analizy krzemianów. W 

tym celu przeprowadzano rozkład kwasowy próbek „na mokro”. Dokonano tego przy użyciu 

kwasu fluorowodorowego (HF cz.d.a.) z niewielkim dodatkiem kwasu chlorowego(VII)  

(HClO4, cz.d.a.),  a także kwasu chlorowodorowego (HCl cz.d.a.). Tak uzyskane roztwory 

były rozcieńczane do znanej objętości (200 cm
3
) i analizowane pod kątem zawartości 

wymienionych pierwiastków. Oznaczenia te wykonano metodą atomowej spektroskopii 

absorpcyjnej (ASA)  

na spektrometrze Philips 9100x. Krzywe kalibracyjne dla każdego oznaczanego pierwiastka 

sporządzono wykorzystując standaryzowane roztwory wzorcowe firm MERC. 

Osobną procedurę zastosowano w przypadku oznaczenia obecności połączeń żelaza  

w osadach. Wynikało to z prawdopodobieństwa (potwierdzonego poprzez badania fazowe), 

że oznaczają się one niską krystalicznością. W celu rozwiązania tego problemu określony 
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został stosunek FeOX (żelaza ekstrahowanego buforem szczawianowym) do FeDCB (żelaza 

usuwanego metodą ditionitową). Pierwsza wartość informuje o ilości tego pierwiastka 

związanego w bardzo słabo krystalicznych fazach mineralnych. Druga zaś mówi o obecności 

tego pierwiastka związanego z fazami dobrze krystalicznymi. Stąd wartość Feox/FeDCB = 1,0 

świadczy o tym, że badana próbka nie zawiera żadnych „krystalicznych” tlenków żelaza; 

natomiast Feox/FeDCB = 0 informuje o braku faz amorficznych. 

W celu określenia FeOX zastosowano metodę selektywnej ekstrakcji (SE). Metoda  

ta polega na rozpuszczaniu kolejnych składników analizowanych próbek za pomocą 

odpowiednich odczynników. Procedurę tą opracował Caraballo i in. (2009). Została  

ona zmodyfikowana przez autora rozprawy doktorskiej w celu uzyskania informacji 

dotyczących tylko żelaza występującego w połączeniach „amorficznych”. Do ekstrakcji  

tej wykorzystano roztwór buforu szczawianowego będącego mieszaniną 0,2M kwasu 

szczawiowego oraz 0,2M szczawianu amonu o pH równym 3,0. Proces ten polegał  

na wytrząsaniu próbki przez ok. 4 godziny. Następnie w uzyskanym ekstrakcje po usunięciu 

residuum i rozcieńczeniu do znanej objętości oznaczana była ilość żelaza metodą 

sulfosalicylową. W celu uniknięcia katalizowanego fotochemicznie rozpuszczania faz 

krystalicznych żelaza (takich jak goethyt) ekstrakcję wykonywano bez dostępu światła 

(Cornell, Schindler, 1987; Trolard i in. 1995). 

Usunięcia wolnych tlenków żelaza i oznaczenia FeDCB dokonano metodą ditionitową 

(Mehra, Jackson 1960; Van Oorschot, Dekkers 1999). Stosowany w tej metodzie ditionit 

sodowy buforowany kwaśnym węglanem sodu i cytrynianem sodu rozpuszcza wszystkie 

tlenkowe minerały żelaza, nie naruszając jednocześnie struktury krzemianów  

i glinokrzemianów. Po ekstrakcji ilość rozpuszczonego żelaza w uzyskanym roztworze 

oznaczana została również metodą kolorymetryczną z zastosowaniem 10% roztworu kwasu 

sulfosalicylowego. 
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4.3. Badania cech fizyko-chemicznych osadów (powierzchnia właściwa, 

porowatość) 

Badania mające na celu ustalenie wielkości powierzchni właściwej oraz rozkładu 

wielkości porów wykonano na podstawie przebiegu izoterm adsorpcji/desorpcji par azotu  

w temperaturze 100
o
C. Stosowano w tym celu aparat Autosorb-1 firmy Quantachrome.  Przed 

pomiarem, próbki o masie ok. 300 mg, sprasowano pod ciśnieniem 4 MPa. Uzyskane w ten 

sposób pastylki zostały odgazowane w temperaturze 60
o
C przez 18 godzin.  

Powierzchnia właściwa badanych próbek została określona metodą BET (Brunnauer – 

Emmet – Teller). Metoda ta jest szeroko stosowanym sposobem wyznaczania powierzchni 

właściwej materiałów stałych i opiera się na stosowaniu równania BET, które wymaga 

liniowości wykresu 1/[W(P0/P)-1] w funkcji P/P0. Warunek ten w przypadku większości 

substancji jest osiągany zwykle w zakresie ciśnienia względnego od 0.05 do 0.35 przy użyciu 

azotu jako adsorbatu. Powierzchnia oraz objętość stwierdzonych mikroporów (czyli porów o 

promieniu efektywnym poniżej 0,002 m wg Bansala, Goyala (2009)) w badanych próbkach 

została określona z wykorzystaniem najbardziej wiarygodnej metody Vt-plot stosowanej w 

przypadku substancji z ich obecnością. Całkowitą objętość porów oraz ich rozmiary 

obliczono przy pomocy dwóch metod BJH (Barreta, Joynera, Halendy) oraz DFT (Density 

functional theory). Metoda BJH jest metodą obliczeniową najwłaściwszą przy pomiarach 

rozkładu wielkości porów w materiale mezoporowatym (o promieniu efektywnym 0,002 – 

0,05 m). Natomiast metoda DTF, jako najbardziej uniwersalna jest możliwa do 

wykorzystania w analizach wszelkiego rodzaju substancji. 

Badania te przeprowadzono w przypadku pojedynczych próbek osadów 

odznaczających się znaczną zawartością schwertmannitu jak również w przypadku odmiany 

syntetycznej tego minerału. 
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5. Analizy osadów uzyskanych drogą eksperymentów 

Eksperymentalny materiał badawczy mający ustalić szybkość powstawania osadów 

żelazistych stanowiła substancja odkładająca się na nieszkliwionych płytkach ceramicznych o 

wymiarach 10 x 10 cm produkcji Ceramiki Paradyż Sp. z o.o.. 

Z płytek przed zanurzeniem do wody, wypłukiwano ślady żelaza oraz innych 

związków chemicznych, których obecność mogłaby wpłynąć na przebieg i wyniki 

eksperymentu. W tym celu zatapiano je w stężonym roztworze technicznie czystego kwasu 

chlorowodorowego na okres około jednego miesiąca. Roztwór trawiący wymieniano co 7 dni. 

Tak przygotowane płytki zatapiane były w wodach zbiorników wodnych. Po okresie 

jednego miesiąca, odłożony na ich powierzchni osad (fot. 3b), roztwarzano w stężonym 

roztworze kwasu chlorowodorowego (cz.d.a.). W uzyskanych roztworach oznaczano wielkość 

koncentracji żelaza całkowitego. Dokonywano tego metodą spektrofotometryczną z 

wykorzystaniem roztworu kwasu sulfosalicylowego. 

 

VI. Wyniki badań 

1. Charakterystyka fizyko-chemiczna wód z terenu „pojezierza 

antropogenicznego” 

 Charakterystyka i analizy fizyko-chemiczne dotyczyły próbek wód pobranych do 

analiz z trzech rejonów badań (tab. 3). Były nimi: 

 „Kopalnia Przyjaźń Narodów – szyb Babina” 

 inne byłe kopalnie i miejsca po dawnej eksploatacji węgla 

 rejony po dawnej eksploatacji węgla zlokalizowane na terenie Niemiec  

 Analizy te objęły oznaczenia pH, EC oraz Fe całkowitego. Uzyskane wartości 

minimalne, maksymalne oraz średnie dla poszczególnych rejonów podano w tabeli 12 oraz 

graficznie przedstawiono na rysunku 8. 
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 Analizując otrzymane wartości oznaczanych parametrów daje się zauważyć ich duży 

rozrzut. Dotyczy to każdego z badanych rejonów. Stąd też część próbek wód z uwagi na 

wartości pH reprezentuje odmiany wybitnie kwaśne (pH około 2) inne zaś obojętne lub nawet 

zasadowe (pH w przedziale od 6,41 do 8,59). To samo stwierdzenie dotyczy wartości 

średnich tego parametru (od 3,33 w rejonie Łęknicy do 6,30 w przypadku próbek z innych 

miejsc po dawnej eksploatacji węgla). 

 Podobną sytuację można zauważyć w przypadku wartości EC. Największe wartości 

tego parametru fizyko-chemicznego odnotowywane zostały w I rejonie badań. Średnia 

wartość przewodnictwa elektrolitycznego właściwego mieści się w dość szerokich granicach 

od 572 S/cm w rejonie II do 1440 S/cm w rejonie Łęknicy. 

 Bodajże największe zróżnicowanie wyników badań jest zauważalne w przypadku 

koncentracji żelaza w wodach. Minimalne wartości tego pierwiastka wynoszą 0,44 mg/dm
3
  

(II-gi rejon) a maksymalne dochodzą niemal do 500 mg/dm
3
 (I-wszy rejon). Przyjmuje się, że 

średnia zawartość kationów żelaza w wodach powierzchniowych nie przekracza wartości 

kilku mg/dm
3
 (Kabata – Pendias, Pendias 1999). Z uwagi na to (analizując wartości średnie) 

badane wody należy uznać za zażelazione. Jednak stwierdzenie to nie jest do końca słuszne w 

przypadku części próbek pochodzących z I i II-giego rejonu. 

 Analizując uzyskane wyniki z pewną dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że 

wody z rejonu Łęknicy są w największym stopniu zakwaszone i zażelazione. Wytłumaczenia 

tej sytuacji można upatrywać w fakcie, że eksploatacja węgla w tym rejonie trwała 

stosunkowo najdłużej. Przez to naturalne procesy neutralizujące oddziaływały na gromadzące 

się wody w dużo mniejszym okresie czasu niż w innych rejonach. Skutkiem takiego stanu 

rzeczy jest wykazana sytuacja tzn. niższe wartości pH oraz Fe a wyższe mineralizacji. 
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Tabela 12. Wyniki pomiarów parametrów fizyko-chemicznych wód pochodzących z różnych rejonów  

Rejon poboru 

prób wody 
Wartość 

Parametr 

pH 
EC Fe 

[S/cm] [mg/dm
3
] 

I  

minimum 2,49 227,00 1,59 

średnia 3,33 1440,20 120,88 

maximum 6,41 3100,00 494,74 

II  

minimum 3,94 403,00 0,44 

średnia 6,30 571,77 3,69 

maximum 7,32 1026,00 10,98 

III 

minimum 2,23 42,60 67,23 

średnia 5,07 845,56 95,45 

maximum 8,59 2003,00 324,32 
 

 

 
Rysunek 8. Zakresy wartości pH, EC i koncentracji żelaza całkowitego wraz z histogramami dla 

poszczególnych rejonów badań 

 
 

2. Parametry fizyko-chemiczne oraz skład chemicznego wód 

wybranych zbiorników monitoringowych  

 Parametry fizyko-chemiczne oraz skład chemiczny wód w szerszym zakresie 

oznaczono w przypadku I-go rejonu badań. Jest on zlokalizowany na południowy wschód od 
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Łęknicy (tab. 3, rys. 7). Wytypowany został ze względu na odmienny charakter chemiczny 

wód a także obfitość i specyficzny charakter powstających oraz zalegających w nim osadów. 

Badania te miały charakter monitoringowy. W tym celu założona została siatka pomiarowa 

obejmująca 11 zbiorników lub punktów wycieku wód. W miejscach tych przez okres ponad 

jednego roku przeprowadzone były pomiary chemizmu oraz parametrów fizyko-chemicznych. 

W celu ilościowego ustalenia zmian tempa tworzenia się osadów wykonano w założonych 

punktach monitoringowych także badania eksperymentalne. 

 Badania wód kopalnianych w rejonie południowego krańca struktury Łuku 

Mużakowa, służyły też ustaleniu ewentualnych korelacji pomiędzy ich składem chemicznym, 

liczebnością populacji wybranych grup mikroorganizmów jak również parametrami fizyko-

chemicznymi. 

2.1. Parametry fizyko-chemicznych  

Odczyn pH 

Zestawienie wyników pomiarów pH w monitorowanych zbiornikach podane zostało w 

tabeli 13. Graficznie ilustruje to rysunek 9. 

Pomierzone wartości pH analizowano z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego 

oraz porę roku, w której dokonywano oznaczeń. 

Wartości pH wód w badanych zbiornikach i punktach wahają się od 2,32 („Afryka” 

grudzień 2009 r.) do 5,80 („Misa źródłowa 3” wrzesień 2010 r.). Wskazują one na kwaśny 

odczyn wód. Najniższa średnia ich wartość nie przekracza pH 3. Wykazano ją w zbiornikach 

”Afryka”, „Martwy Las” i „Martwy Las II”. Wody z „Misy źródłowej 3” i „Wycieku 

źródłowego” odznaczają się pH zbliżonym do obojętnego.  

Prześledzono też wartości pH uwarunkowane porami roku. Ich rozkład czasowy zdaje 

się wskazywać na progresję mającą miejsce w miesiącach jesienno-zimowych 2009 i 2010 

roku. Z kolei w porze letniej można zauważyć regresję mierzonych wartości. Minimalne i 
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maksymalne wartości pH wynikające z pór roku nie są znaczne i w zasadzie zbliżone (rys. 

10).  

 

Tabela 13. Zestawienie wyników pomiarów pH w analizowanych punktach 

miesiąc 

pH 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 
Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

2,79 3,80 2,74 4,43     2,99         

wrzesień 3,79 3,96 5,10 5,17 2,88 2,71 2,64 3,54 2,94 2,92 2,70 

październik  2,99 3,28 3,20 5,55 2,93 2,77 2,84 3,62 3,04 2,90 2,82 

listopad 4,29 4,32 5,28 5,79 3,18 3,01 3,27 3,66 3,12 3,15 3,01 

grudzień 4,56 4,60 5,67 5,80 3,30 3,13 3,47 3,72 3,01 3,83 2,32 

styczeń 

2
0

1
0
 

4,22 4,02 5,17 5,10     3,10   3,22     

luty 4,22 4,21 5,32 5,72     3,25         

marzec 4,06 4,11 5,26 5,72     3,05   3,26 3,38 3,10 

kwiecień 3,85 4,05 5,10 5,54 3,03 3,04 2,94 3,47 3,19 3,04 2,72 

maj 3,86 4,08 4,60 5,32 3,00 2,90 2,85 3,49 3,04 3,03 2,76 

czerwiec 4,02 3,90 4,99 5,50 2,92 2,81 2,77 3,49 3,02 3,00 2,70 

lipiec 4,73 4,49 5,78 5,49 2,80 2,68 3,27 3,43 2,89 2,82 2,69 

sierpień 3,91 2,88 4,90 5,13 2,77 2,79 3,61 3,44 5,27 3,02 2,73 

wrzesień 4,44 4,43 5,80 5,32 2,99 2,85 2,81 3,67 3,85 2,94 2,72 

minimum 2,79 2,88 2,74 4,43 2,77 2,68 2,64 3,43 2,89 2,82 2,32 

średnia 3,98 4,01 4,92 5,40 2,98 2,87 3,06 3,55 3,32 3,09 2,75 

maximum 4,73 4,60 5,80 5,80 3,30 3,13 3,61 3,72 5,27 3,83 3,10 

minimum 2,32 

średnia 3,71 

maximum 5,80 
 

 

 
Rysunek 9. Graficzna ilustracja wartości pH w monitorowanych zbiornikach i punktach wycieku wód 
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Rysunek 10. Progresje i regresje wartości minimalnych i maksymalnych pH uwarunkowane porą roku 

 

Dokonano także próby ustalenia zależności między pH a innymi parametrami fizyko-

chemicznymi (temperaturą wody, powietrza, składem chemicznym). Uzyskane wyniki 

pozwalają sądzić, że wartość pH nie zależy w sposób bezpośredni od wymienionych 

parametrów. Nie wykazano żadnych statystycznie istotnych współczynników korelacji dla 

tego parametru za wyjątkiem zależności przedstawionej na rysunku 11 (między pH a 

temperaturą). Oznaczać to może, że zmiany wartości pH wynikają nie tylko z warunków 

atmosferycznych. Być może sytuacja ta jest spowodowana zmianą intensywności pewnych 

grup mikroorganizmów w określonych porach roku. 

 
Rysunek 11. Korelacja pomiędzy wartościami pH w zbiorniku „II Martwy Las” a temperaturą powietrza  

 
 

Przewodnictwo elektrolityczne 

Przewodność elektrolityczna właściwa (EC) jest miarą mineralizacji wód. Uzyskane 

wyniki zestawiono w tabeli 14. Przedstawione je również graficznie na rysunku 12. 

Wartości tego parametru wykazują duże zróżnicowanie. Dotyczy to zarówno 

lokalizacji punktów pomiarowych jak i pór roku. Minimalna wartość wynosząca 268 S/cm 
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wykazano w zbiorniku „Hydro” w sierpniu 2010 roku, zaś maksymalną – 2920 S/cm 

dotyczyła zbiornika  „Afryka” i pochodziła z grudnia 2009 roku. Od wartości średnich EC 

zawartych w przedziale 1700 – 2500 S/cm odbiegają wielkości uzyskane w przypadku 

zbiorników „Jedynka”, „Zielony Staw” oraz częściowo „Hydro”. Nie przekraczają one 

niekiedy nawet 1000 S/cm. Trudno jednak pokusić się o interpretację tego zjawiska. 

Zróżnicowanie wartości tego parametru zauważa się również w sytuacji pór roku (rys. 13). 

Można zaobserwować wyraźne spadki wartości EC w większości zbiorników w kwietniu, 

czerwcu oraz sierpniu 2010 roku. Sytuacja ta wynika być może z rozcieńczenia wód mającym 

w rezultacie wiosennych roztopów i letniej powodzi. 

Zauważono wyraźnie ujemną korelacją pomiędzy wartościami odczynu pH i 

przewodności elektrolitycznej (rys. 14). 

 

Tabela 14. Zestawienie wyników pomiarów przewodności elektrolitycznej właściwej (EC) w 

analizowanych punktach monitoringowych 

miesiąc 

EC [S/cm] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 
2

0
0

9
 

2030 2240 2630 967     1813         

wrzesień 2630 2700 1720 1830 2520 2410 2790 774 1856 1330 2310 

październik  2890 2330 1616 2040 2250 2810 2480 884 2090 1012 2380 

listopad 2730 2770 1869 2140 2150 2025 1934 854 1978 1065 2210 

grudzień 2800 2830 1404 1240 1229 1439 1994 826 1249 585 2920 

styczeń 

2
0

1
0
 

2790 2840 1890 2010     2210   1640     

luty 2780 1948 1845 1910     1873         

marzec 2780 2090 1308 2010     2050   1425 1175 557 

kwiecień 272 2280 1862 1272 1581 1615 1600 717 1695 840 2030 

maj 2310 2360 1851 1623 1920 1749 1910 710 1739 1218 1839 

czerwiec 2620 2100 1840 1860 2100 1955 2020 787 1264 1053 1958 

lipiec 2740 2770 1836 1749 2580 2000 2500 866 1920 1407 2060 

sierpień 2840 2760 1956 2030 2210 2460 2010 774 268 848 2090 

wrzesień 2770 2540 1693 1866 2190 2280 2070 805 593 858 2120 

minimum 272 1948 1308 967 1229 1439 1600 710 268 585 557 

średnia 2499 2468 1809 1753 2073 2074 2090 800 1481 1036 2043 

maximum 2890 2840 2630 2140 2580 2810 2790 884 2090 1407 2920 

minimum 268 

średnia 1867 

maximum 2920 
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Rysunek 12. Graficzna ilustracja wartości EC w monitorowanych zbiornikach wodnych i punktach 

pomiarowych 
 

 
Rysunek 13. Zmiany wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (EC) w badanych punktach 

pomiarowych wynikające z pór roku. 

 
Rysunek 14. Korelacja pomiędzy wartościami pH i przewodności elektrolitycznej właściwej (EC) dla 

wybranego monitorowanego zbiornika wodnego w rejonie Łęknicy (R=-084) 

 

Temperatura wody i otoczenia 

 Badania terenowe objęły także monitoring zmian temperatury wody i otoczenia. 

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 15  oraz na rysunkach 15 i 16. 

 



VI. Wyniki badań 

str. 66 

 

 W zdecydowanej większości zbiorników wodnych i punktach wycieku zmiany 

temperatury wody obejmuję szeroki zakres od kilku do ponad 30
o
C (np. „Afryka”). Wyłamuje 

się w tym względzie „Misa źródłowa I”, „Misa źródłowa II” i „Misa źródłowa III”. Interwał 

zmian temperatury wynikający z pór roku jest w nich stosunkowo nieduży – od kilku do  

kilkunastu 
o
C. 

 Pomiary wody dokonywano także w okresie zimowym. Ale tylko w sporadycznych 

sytuacjach jej temperatura spadła poniżej 0
o
C. Dotyczy to stycznia 2010 roku. Nieduże 

minusowe temperatury zanotowane w przypadku zbiorników „Rozlewisko” i „Hydro”. 

Minimalna jej wartość wynosiła zaledwie -0,7
o
C. 

 Wartości temperatury otoczenia mierzono między lutym a wrześniem 2010 roku. Nie 

spadła ona nigdy poniżej 0
o
C (tab. 15). 

 

Tabela 15. Zestawienie wyników pomiarów temperatury wody oraz otoczenia w analizowanych punktach 

miesiąc 

Temperatura wody [
o
C] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 
Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

17,9 16,7 17,0 20,8     17,9         

wrzesień 16,7 19,3 17,3 19,7 17,2 16,4 16,2 16,5 16,3 17,6 17,2 

październik  12,2 12,2 16,2 11,7 15,5 5,7 12,2 11,4 9,7 12,6 12,9 

listopad 10,6 10,9 9,9 11,3 6,0 6,1 7,9 6,2 6,6 6,9 7,0 

grudzień 9,3 9,3 9,5 7,8 2,6 2,2 1,9 4,6 2,3 1,6 4,5 

styczeń 

2
0

1
0
 

7,1 7,2 7,9 3,3     -0,1   -0,7     

luty 7,9 7,6 7,3 9,6     0,6         

marzec 9,7 10,8 7,7 8,3     4,2   1,6 5,3 2,4 

kwiecień 8,7 8,7 9,6 9,7 8,5 9,7 9,0 9,5 7,7 8,3 9,5 

maj 10,6 10,1 10,6 11,3 12,1 12,4 12,4 13,3 12,4 12,4 13,8 

czerwiec 17,0 14,4 16,9 17,2 27,0 28,7 26,8 27,2 26,0 26,5 29,3 

lipiec 17,4 15,3 17,4 17,0 28,2 28,9 26,6 28,9 25,2 28,6 33,5 

sierpień 12,5 13,3 13,3 15,9 20,0 20,7 19,8 22,1 20,3 21,1 20,5 

wrzesień 13,1 12,3 11,8 13,0 16,3 16,9 16,9 16,4 16,7 16,5 17,2 

minimum 7,1 7,2 7,3 3,3 2,6 2,2 -0,1 4,6 -0,7 1,6 2,4 

średnia 12,2 12,0 12,3 12,6 15,3 14,8 12,3 15,6 12,0 14,3 15,3 

maximum 17,9 19,3 17,4 20,8 28,2 28,9 26,8 28,9 26,0 28,6 33,5 

minimum -0,7 

średnia 13,3 

maximum 33,5 

miesiąc 

Temperatura otoczenia  [
o
C] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

luty 2
0

1
0
 

4,0 4,0 4,0 4,0     0,5         

marzec 13,1 13,1 7,8 3,0     11,3   6,1 2,7 6,1 

kwiecień 8,0 8,0 8,4 10,0 8,4 8,7 8,1 8,2 7,4 6,4 8,8 
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maj 11,0 11,0 10,8 14,4 11,0 11,0 11,2 11,9 11,0 11,0 12,1 

czerwiec 27,3 27,3 26,4 27,4 26,2 28,7 26,9 27,6 25,5 27,5 28,1 

lipiec 30,4 30,4 27,8 26,7 26,7 27,0 27,3 29,7 26,2 25,9 32,9 

sierpień 20,1 20,1 20,1 21,6 19,3 18,2 18,6 18,0 19,1 19,5 17,5 

wrzesień 15,5 15,5 15,5 16,0 15,7 16,2 15,7 16,2 15,5 15,5 15,5 

minimum 4,0 4,0 4,0 3,0 8,4 8,7 0,5 8,2 6,1 2,7 6,1 

średnia 16,2 16,2 15,1 15,4 15,6 18,3 15,0 18,6 15,8 15,5 17,3 

maximum 30,4 30,4 27,8 27,4 26,7 28,7 27,3 29,7 26,2 27,5 32,9 

minimum 0,5 

średnia 16,2 

maximum 32,9 
 

 

 

 
Rysunek 15. Graficzna ilustracja temperatur wody(a) i otoczenia (b) w zbiornikach wodnych rejonu 

Łęknicy 

 

a 

b 
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Rysunek 16. Zmiany wartości maksymalnych i minimalnych temperatury wody (a) oraz otoczenia (b) 

wynikające z pór roku 

 

Potencjał oksydacyjno - redukcyjny 

Pomiary potencjału oksydacyjno-redukcyjnego dokonywano przez okres 7 miesięcy 

(w październiku 2009 roku oraz od kwietnia do września 2010 roku).Uzyskane rezultatu są 

zestawione w tabeli 16 oraz graficznie przedstawione na rysunkach 17 i 18. 

Pomierzone wartości wskazuję na wyraźne zróżnicowanie tego parametru. Dotyczy to 

zarówno kolejnych zbiorników jak i okresów, w którym dokonywano pomiarów. W trzech z 

nich – „Misa źródłowa 1”, „Misa źródłowa 2” i „Misa źródłowa 3” wartości Eh są niskie. 

Maksymalnie nie przekraczają 500 mV. W pozostałych punktach pomiarowych mierzone 

wartości bywają wyraźnie wyższe. Przekraczają nawet 800 mV („II Martwy Las”). W sytuacji 

„Wycieku źródłowego” są poza tym bardzo zróżnicowane, obejmują interwał od 225 do  

700 mV. 

Zróżnicowanie potencjału redox wynika również z pór roku, w których dokonywano 

pomiarów. Notowane w tym przypadku trendy są jednak trudne do interpretacji. 

  

a 

b 
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Tabela 16. Zestawienie wyników pomiarów potencjału Eh w analizowanych punktach 

miesiąc 

Eh [mV] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

październik  

2
0

0
9
 308 277 317 317 706 737 737 688 765 706 762 

kwiecień 

2
0

1
0
 

473 432 284 661 720 820 670 709 761 711 274 

maj 457 445 297 443 760 771 706 698 727 720 769 

czerwiec 410 459 285 225 753 766 696 690 742 727 755 

lipiec 433 453 262 251 757 758 707 680 750 741 777 

sierpień 420 389 287 386 767 236 720 656 555 649 774 

wrzesień 432 397 291 701 756 777 723 691 666 716 792 

minimum 308 277 262 225 706 236 670 656 555 649 274 

średnia 419 407 289 426 746 695 708 687 709 710 700 

maximum 473 459 317 701 767 820 737 709 765 741 792 

minimum 225 

średnia 591 

maximum 820 

 

 
Rysunek 17. Graficzna ilustracja potencjału redox w monitorowanych zbiornikach wodnych 

 
Rysunek 18. Graficzna ilustracja zmian wartości potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w 

monitorowanych zbiornikach pojezierza 
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W celu wykazania charakteru „reżimu” warunków fizyko-chemicznych panujących w 

badanych zbiornikach wodnych i punktach wycieku wód posłużono się klasyfikacją 

zaproponowaną przez Merkela i Sperlinga (1996). Opiera się ona na wartości wyliczonego 

wskaźnika rH. Dokonuje się tego przy pomocy wzoru:  

  rH = (Eh/29,6) + 2*pH 

gdzie: Eh – pomierzona wartość potencjału redox 

 pH – pomierzona wartość odczynu wody 

 29,6 – współczynnik przeliczeniowy 

  

 Na podstawie obliczonego wskaźnika rH autorzy zaproponowali klasyfikację 

warunków utleniająco-redukcyjnych środowiska. Jest ona przedstawiona  

w tabeli 17.  

 

Tabela 17. Klasyfikacja warunków redoks na podstawie wskaźnika rH (Merkel, Sperling 1996) 

rH  Warunki redoks  

34 do 42  Silnie utleniające  

25 do 34  Słabo utleniające  

17 do 25  Przejściowe 

9 do 17  Słabo redukcyjne  

0 do 9  Silnie redukcyjne 

 

 Wyniki obliczeń wskaźnika rH dla wód „pojezierza antropogenicznego” wskazują, że 

większość zbiorników charakteryzuje się warunkami słabo utleniającymi (tab. 18). Od reguły 

tej odbiegają wartości uzyskane w przypadku wycieków punktowych wód w rejonie tzw. 

„Mis źródłowych”. Ich średnie wartości nie przekraczają wartości 25 rH. Oznacza to, że 

panujące w nich warunki oksydacyjno-redukcyjne można określić jako przejściowe. 

 

Tabela 18. Zestawienie wartości wskaźnika rH dla monitorowanych zbiorników wodnych 

miesiąc 

rH 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

październik  

2
0
0

9
 16,39 15,92 17,11 21,81 29,71 30,44 30,58 30,48 31,92 29,65 31,38 

kwiecień 2
0

1
0
 

23,68 22,69 19,79 33,41 30,38 33,78 28,52 30,89 32,09 30,1 14,7 

maj 23,16 23,19 19,23 25,61 31,68 31,85 29,55 30,56 30,64 30,38 31,5 

czerwiec 21,89 23,31 19,61 18,6 31,28 31,5 29,05 30,29 31,11 30,56 30,91 
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lipiec 24,09 24,28 20,41 19,46 31,17 30,97 30,43 29,83 31,12 30,67 31,63 

sierpień 22,01 18,9 19,5 23,3 31,45 13,55 31,54 29,04 29,29 27,97 31,61 

wrzesień 23,47 22,27 21,43 34,32 31,52 31,95 30,05 30,68 30,2 30,07 32,2 

minimum 16,39 15,92 17,11 18,6 29,71 13,55 28,52 29,04 29,3 27,97 14,7 

średnia 22,10 21,51 19,58 25,22 31,03 29,15 29,96 30,25 30,91 29,91 29,13 

maximum 24,09 24,28 21,43 34,32 31,68 33,78 31,54 30,89 32,1 30,67 32,2 

minimum 13,55 

średnia 27,16 

maximum 34,32 

 

Barwa wody 

Zakresy zmienności barwy wody są dość stabilne (tab. 19, rys. 19 i 20). W 

zdecydowanej większości zbiorników mieszczą się w zbliżonych przedziałach wartości (od 

około 2 mgPt/L do ponad 40 mgPt/L). Z tego obrazu wyłamuje się punkt pomiarowy „Misa 

źródłowa 3”, w którym zmierzona wartość minimalna wynosiła 1,04 mgPt/L.  

We wszystkich zbiornikach gwałtowny wzrost wartości barwy wody daje się 

zauważyć w październiku 2009 roku (od ponad 30 do ponad 70 mgPt/L). W niektórych 

miesiącach parametr ten bywa bardzo zróżnicowany. Dotyczy to chociażby lipca 2010 roku 

(od 2,65 do ponad 100 mgPt/L). Interpretacja tej zmienności jest trudna. Barwa wód bywa 

bowiem efektem nakładania się na siebie różnych czynników zarówno chemicznych (głównie 

zawartości Fe) jak i biotycznych. Te z kolei wynikają z uwalniania się związków 

organicznych przez te makro- i mikroorganizmy. 

 

Tabela 19. Zestawienie wyników pomiarów barwy próbek wód w analizowanych punktach pomiarowych 

miesiąc 

Barwa [mg Pt/ L] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

wrzesień 

2
0

0
9
 

21,84 14,03 8,74 4,63 3,70 18,57 8,67 7,34 6,54 2,58 6,46 

październik  50,37 71,17 34,34 40,01 41,96 32,22 49,12 34,73 33,65 65,95 49,82 

listopad 58,88 61,43 32,08 29,61 26,29 15,32 40,54 23,23 12,54 3,73 79,16 

grudzień 13,53 16,04 10,41 5,35 4,02 33,22 9,84 5,24 3,12 2,58 30,12 

styczeń 

2
0

1
0
 

24,68 69,47 12,61 11,37     12,86   3,77     

luty 70,67 88,80 53,51 10,59     29,43         

marzec 4,93 6,43 1,04 3,20     32,62   11,45 6,63 4,68 

kwiecień 39,22 39,75 22,26 5,01 9,62 9,41 15,25 5,08 6,49 5,01 9,48 

maj 46,16 45,14 23,52 8,25 6,10 6,45 18,21 6,84 3,64 8,25 8,21 

czerwiec 85,76 75,45 32,82 16,20 6,10 8,99 18,03 9,41 8,88 7,54 11,24 

lipiec 100,12 102,66 55,88 38,10 5,01 7,89 15,04 4,34 2,65 8,60 15,53 

sierpień 90,16 96,75 43,10 3,81 4,27 8,70 11,59 11,66 1,66 11,13 16,27 

wrzesień 29,61 95,48 6,87 6,24 3,25 4,66 6,20 2,09 1,63 7,82 7,44 

minimum 4,93 6,43 1,04 3,20 3,25 4,66 6,20 2,09 1,63 2,58 4,68 

średnia 48,92 60,20 25,94 14,03 11,03 14,54 20,57 10,99 8,00 11,80 21,67 
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maximum 100,12 102,66 55,88 40,01 41,96 33,22 49,12 34,73 33,65 65,95 79,16 

minimum 1,04 

średnia 23,53 

maximum 102,66 
 

 
Rysunek 19. Graficzny obraz wartości barwy wód w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 

 
Rysunek 20. Zmiany wartości barwy (wartość minimalna i maksymalna) wynikające z pór roku 

pomierzone w badanych punktach 

 

Mętność wody 

Minimalna pomierzona wartość mętności wody wynosi 0,01 NTU (zbiornik 

„Jedynka”). Maksymalna wykazana w punkcie pomiarowym „Misa źródłowa 1” przekracza 

90 NTU. (tab. 20, rys. 21). Zróżnicowane są też wartości średnie. Obejmują one interwał od 

2,47 do 32,76 NTU. Zmienność ta dotyczy także kolejnych zbiorników np. „Misa źródłowa 

1” od 3,74 NTU w sierpniu 2010 roku do 93,55 NTU w marcu 2010 roku. Podobna sytuacja 

daje się zauważyć w przypadku innych zbiorników. Dowodzi to zmienności wartości 
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mętności wynikającej z pór roku. Np. stosunkowo niską wartość wykazano w kwietniu i lipcu 

2010 roku a także częściowo w sierpniu i wrześniu 2010 roku (rys. 22) 

Analiza współczynników korelacji pokazała brak zależności pomiędzy barwą a 

mętnością wód wypełniających kolejne badane zbiorniki. 

Tabela 20. Zestawienie wyników pomiarów mętności próbek wód w analizowanych punktach 

pomiarowych 

miesiąc 

Mętność [NTU] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

marzec 

2
0

1
0
 

57,09 21,65 70,72 83,80     83,61   40,36 28,03 46,80 

kwiecień 23,11 16,45 32,15 24,48 4,48 2,54 12,15 2,23 12,78 12,15 22,48 

maj 9,55 1,88 2,21 2,51 2,36 3,73 8,31 0,88 4,49 3,66 1,27 

czerwiec 93,55 18,59 84,95 26,85 5,96 16,33 20,17 0,01 10,11 14,45 22,14 

lipiec 6,17 3,48 8,91 1,87 14,88 5,69 3,04 2,90 7,88 5,16 13,07 

sierpień 3,74 2,93 6,03 5,89 2,25 2,65 18,50 5,67 78,40 8,92 25,83 

wrzesień 4,62 3,76 24,34 6,10 2,98 3,71 24,17 3,13 5,75 2,17 15,45 

minimum 3,74 1,88 2,21 1,87 2,25 2,54 3,04 0,01 4,49 2,17 1,27 

średnia 28,26 9,82 32,76 21,64 5,49 5,78 24,28 2,47 22,82 10,65 21,01 

maximum 93,55 21,65 84,95 83,80 14,88 16,33 83,61 5,67 78,40 28,03 46,80 

minimum 0,01 

średnia 16,82 

maximum 93,55 

 
 

 
Rysunek 21. Graficzny obraz wartości barwy wód w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 
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Rysunek 22. Zmiany wartości mętności próbek wód w badanych punktach pomiarowych 

 

2.2. Skład chemiczny 

Żelazo 

Zawartość żelaza całkowitego w badanych zbiornikach wodnych „pojezierza” jest 

podana w tabeli 21. Graficznie uzyskane wyniki ilustruje rysunek 23. 

Wartość oznaczonych koncentracji są wyraźnie zróżnicowane. Obejmują interwał od 

0,84 do 523,13 mg/dm
3
. Również ich średnia wartość jest zmienna – od 2,78 do  

375,22 mg/dm
3
. Spośród analizowanych zbiorników największe ilości tego kationu 

stwierdzono w „Misie źródłowej 1” i „Misie źródłowej 2”. Natomiast najmniejsze zawierają 

wody „Hydro” i „Jedynki”. 

Koncentracje tego pierwiastka ulegają wyraźnym sezonowym – miesięcznym 

zmianom. Przypuszczać należy, że przyczyną gwałtownego spadku zawartości tego 

pierwiastka (kwiecień i sierpień 2010 roku) oraz wzrostu (m.in. październik i grudzień 2009 

roku – rys. 24) były wiosenne powodzie a częściowo także roztopy. Zwiększona ilość wody 

powoduje ich rozcieńczanie i zmniejszenie koncentracji jonów. 

 

Tabela 21. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji żelaza w analizowanych punktach  
 

miesiąc 

Fe [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

260,00 236,26 147,88 45,70     20,19         

wrzesień 283,54 179,44 101,54 32,83 40,23 78,45 127,96 1,65 19,73 23,20 132,88 

październik  354,50 245,15 80,97 25,68 55,23 100,30 219,96 1,26 40,39 29,60 169,10 

listopad 296,57 222,88 229,00 33,56 36,02 58,71 160,85 2,74 37,16 16,58 86,55 

grudzień 510,36 523,13 313,07 48,50 31,31 40,77 209,36 2,88 28,06 29,44 94,00 

styczeń 

2
0

1
0
 

363,33 431,09 218,34 58,27     235,00   31,06     

luty 395,89 443,17 253,51 55,16     188,11         
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marzec 459,00 463,02 268,69 142,10     233,91   46,41 42,68 13,08 

kwiecień 214,01 229,64 105,20 58,93 23,18 30,91 50,97 3,59 18,69 10,12 51,66 

maj 499,95 504,04 303,03 136,82 55,50 69,39 166,83 3,06 40,40 37,67 150,51 

czerwiec 455,45 413,80 188,01 73,15 40,82 70,12 131,30 5,05 22,33 20,61 129,72 

lipiec 463,38 466,92 273,55 136,24 48,42 81,74 147,31 1,56 28,88 29,95 128,05 

sierpień 443,53 438,31 193,97 25,95 40,17 72,88 115,36 4,22 4,03 15,25 112,09 

wrzesień 149,32 456,22 109,54 42,31 45,52 84,12 114,86 1,75 0,84 19,70 130,29 

minimum 149,32 179,44 80,97 25,68 23,18 30,91 20,19 1,26 0,84 10,12 13,08 

średnia 367,77 375,22 199,02 65,37 41,64 68,74 151,57 2,78 26,50 24,98 108,90 

maximum 510,36 523,13 313,07 142,10 55,50 100,30 235,00 5,05 46,41 42,68 169,10 

minimum 0,84 

średnia 130,23 

maximum 523,13 

 

 
Rysunek 23. Graficzny obraz zawartości żelaza całkowitego w zbiornikach wodnych "pojezierza" 

 

 
Rysunek 24. Zmiany zawartości żelaza całkowitego wynikające z pór roku wykazane w monitorowanych 

zbiornikach wodnych  
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Wapń 

Zawartości tego pierwiastka w wodach „pojezierza” mieszczą się w szerokim 

przedziale. Obrazuje to tabela 22 oraz rysunek 25. Obejmują one przedział od 11,70 do 

633,73 mg/dm
3
. Również ich ilości średnie w monitorowanych zbiornikach są zróżnicowane 

– pomiędzy 50,64 a 346,70 mg/dm
3
 (przy średniej zawartości 232,67 mg/dm

3
). W większości 

zbiorników zawartość tego kationu oscyluje lub jest wyższa od 200 mg/dm
3
. W czterech - 

„Misa źródłowa 3”, „Jedynka”, „Zielony staw”, „Afryka” nie przekracza tej wartości. 

Zawartość kationów Ca
2+

 w przeciągu roku ulega łagodnym zmianom (rys. 26). 

Progresję wartości zauważa się w styczniu, kwietniu, lipcu oraz wrześniu 2010 roku. Spadek 

zawartości wapnia miał miejsce w sierpniu tego roku. Było to spowodowane 

najprawdopodobniej powodzią. W kolejnych miesiącach daje się zauważyć gwałtowny wzrost 

stężenia tego kationu. Dla niektórych zbiorników oznacza to niekiedy dwukrotny wzrost 

zawartości tego jonu w przeciągu roku. Wyraźna periodyczność zmian koncentracji wapnia 

jest prawdopodobnie skutkiem procesów rozpuszczania–wytrącania siarczanów Ca. W 

osadach zaobserwowano rozpuszczanie kryształów gipsu w okresach wilgotniejszych i ich 

powstawanie na brzegach zbiorników w miesiącach bardziej suchych. 

Tabela 22. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji wapnia w badanych punktach pomiarowych 

miesiąc 

Ca [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 
Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

193,14 280,97 332,70 365,56     245,64         

wrzesień 271,16 272,02 243,31 296,49 332,14 278,56 206,36 125,45 298,56 56,07 132,54 

październik  295,15 280,69 214,13 359,13 339,50 313,90 196,38 95,17 243,00 52,45 133,00 

listopad 272,29 241,79 216,85 330,56 302,45 298,45 202,98 105,85 300,34 49,78 123,64 

grudzień 184,09 246,40 86,61 345,82 282,70 194,45 132,76 194,45 349,43 24,35 357,46 

styczeń 

2
0

1
0
 

378,74 268,79 312,14 247,71     249,02   332,07     

luty 276,19 277,14 180,75 357,21     171,97         

marzec 247,43 253,07 165,98 258,87     148,61   165,24 82,82 11,70 

kwiecień 325,49 338,79 275,44 321,35 267,45 258,14 164,26 97,99 239,06 40,97 118,68 

maj 312,68 308,47 217,63 321,90 291,80 246,86 182,96 88,84 235,50 58,24 111,81 

czerwiec 265,48 251,86 167,28 339,56 262,19 180,64 134,50 72,55 180,61 48,48 106,12 

lipiec 371,17 380,36 275,94 401,57 401,94 373,32 268,65 125,03 312,77 69,33 151,63 

sierpień 303,27 308,51 220,67 286,59 270,49 232,90 152,64 105,18 248,95 32,07 102,52 

wrzesień 468,97 633,73 356,10 621,47 531,61 455,18 296,72 167,68 127,70 42,43 216,72 

minimum 184,09 241,79 86,61 247,71 262,19 180,64 132,76 72,55 127,70 24,35 11,70 

średnia 297,52 310,19 233,25 346,70 328,23 283,24 196,68 117,82 252,77 50,64 142,35 
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maximum 468,97 633,73 356,10 621,47 531,61 455,18 296,72 194,45 349,43 82,82 357,46 

minimum 11,70 

średnia 232,67 

maximum 633,73 

 
 

 
Rysunek 25. Graficzny obraz zawartości wapnia w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 

 

 
Rysunek 26. Zmiany zawartości wapnia w zależności od pór roku (zbiorniki wodne okolic Łęknicy) 

 

Magnez 

Maksymalna zawartość magnezu w badanych wodach wynosiła 112,66 a minimalna 

3,03 mg/dm
3
 (tab. 23, rys. 27). Jest więc wyraźne zróżnicowana. Największą ilością tego 

pierwiastka odznaczają się zbiorniki „Misa źródłowa 1”, „Misa źródłowa 2” oraz „Wyciek 

źródłowy”. Najuboższe w tym względzie są punkty pomiarowe „Zielony staw” i „Afryka”. 
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Maksymalny wzrost odnotowano w kwietniu, lipcu i wrześniu 2010 roku (rys. 28).  

Dla niektórych zbiorników (np. „Jedynka”) w przeciągu jednego roku nastąpiło prawie 

dwukrotne podniesienie się koncentracji Mg
2+

. Wyliczone współczynniki korelacji wskazują, 

że w niektórych zbiornikach ma miejsce silne dodatnia korelacja pomiędzy stężeniami Mg
2+ 

i 

Ca
2+ 

(rys. 29). Przyczyną takich zależności może być wspólne źródło tych jonów w badanych 

wodach (np. hydroliza krzemianów wapnia i magnezu). 

 

 

Tabela 23. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji magnezu w badanych punktach pomiarowych 
 

 

miesiąc 

Mg [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

33,53 48,32 49,59 65,32     35,68         

wrzesień 45,06 44,66 37,21 45,97 50,69 54,48 34,70 18,64 30,62 17,19 26,11 

październik  49,68 47,13 33,45 58,41 53,82 49,93 33,86 19,02 41,51   26,79 

listopad 45,57 40,43 34,68 54,05 49,56 51,56 34,61 21,36 46,59 15,27 25,53 

grudzień 24,05 33,30 19,08 53,67 41,71 28,08 23,83 23,61 48,97 5,67 58,37 

styczeń 

2
0

1
0
 

56,88 38,21 48,12 35,13     38,04   51,11     

luty 49,10 48,55 33,43 58,29     35,77         

marzec 53,75 52,25 35,43 59,88     36,40   39,55 31,75 3,03 

kwiecień 93,10 92,02 64,37 88,55 65,33 57,90 46,28 31,10 65,22 18,98 37,16 

maj 49,25 47,80 30,63 50,62 40,21 33,74 28,43 17,04 36,24 16,45 20,14 

czerwiec 57,04 54,81 33,41 68,23 49,69 35,45 29,68 18,00 37,77 17,21 25,21 

lipiec 73,87 75,65 49,05 76,13 70,12 63,95 52,24 27,19 58,92 22,32 32,73 

sierpień 54,45 54,76 35,51 51,07 42,81 36,52 26,62 25,00 34,33 9,64 20,85 

wrzesień 35,92 112,66 71,79 111,06 85,95 72,27 52,81 34,96 24,04 13,04 43,49 

minimum 24,05 33,30 19,08 35,13 40,21 28,08 23,83 17,04 24,04 5,67 3,03 

średnia 51,52 56,47 41,13 62,60 54,99 48,39 36,35 23,59 42,91 16,75 29,04 

maximum 93,10 112,66 71,79 111,06 85,95 72,27 52,81 34,96 65,22 31,75 58,37 

minimum 3,03 

średnia 42,16 

maximum 112,66 

 
Rysunek 27. Graficzny obraz zawartości magnezu w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 



VI. Wyniki badań 

str. 79 

 

 
Rysunek 28. Zmiany zawartości kationów Mg

2+
 w zależności od pór roku 

 

 
Rysunek 29. Korelacja stężeń kationów Mg

2+
 i Ca

 2+
 w monitorowanym zbiorniku „Rozlewisko” 

 

Mangan 

Koncentracje manganu w wodach monitorowanych zbiorników są stosunkowo 

wysokie. Najniższe odnotowano w „Jedynce” w sierpniu 2010 roku. Posiadały one wartość 

0,005 mg/dm
3
. Maksymalne przekraczają 7 mg/dm

3
 („Misa źródłowa 2”). Średnia zawartość 

tego pierwiastka wynosi 3,23 mg/dm
3
 (tab. 24, rys. 30). Obecność tego kationu w większości 

przypadków oscyluje w zbliżonym zakresie - od około 2 do 6 mg/dm
3
. Tylko w trzech 

przypadkach jest ona niższa. Są to zbiorniki „Jedynka”, „Hydro” i „Zielony staw”. Krzywe 

zmian czasowych tego pierwiastka mają zbliżony przebieg. Można jednakże zauważyć spadek 

koncentracji tego pierwiastka w marcu oraz sierpniu 2010 roku (rys. 31). Sytuację tą 

odnotowano również w przypadku innych pierwiastków a przyczyny jej należy upatrywać w 

wiosennych roztopach lub z powodu letnich powodzi.  

 
Tabela 24. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji manganu w badanych punktach pomiarowych 

miesiąc 

Mn [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 2
0

0
9
 

4,04 5,78 3,87 3,95     3,80         

wrzesień 4,46 4,71 3,96 3,80 4,23 4,84 3,96 0,87 2,65 0,86 3,33 

październik  4,31 4,89 3,56 4,28 3,90 4,31 4,10 1,00 2,74 0,96 3,26 
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listopad 4,12 4,87 3,97 4,67 3,67 3,48 3,65 0,98 2,41 0,76 2,92 

grudzień 4,72 4,84 3,97 3,84 2,43 2,14 3,36 0,95 1,45 0,44 2,95 

styczeń 

2
0

1
0
 

4,80 4,42 3,81 3,32     3,52   1,60     

luty 4,55 4,58 3,75 3,88     3,83         

marzec 3,41 3,51 2,48 2,73     2,37   1,70 1,04 0,25 

kwiecień 5,50 5,60 4,86 4,12 3,62 3,65 3,20 1,02 3,02 0,67 3,16 

maj 4,97 4,88 3,71 3,86 3,71 3,41 3,33 0,89 2,77 0,92 2,86 

czerwiec 4,43 4,28 3,07 4,26 3,58 2,75 2,60 0,76 2,22 0,80 2,79 

lipiec 4,88 5,02 3,93 4,07 4,38 4,31 4,11 1,06 3,13 0,95 3,25 

sierpień 3,97 4,00 3,10 2,82 2,86 2,66 2,29 0,00 0,00 0,43 2,16 

wrzesień 2,31 7,48 5,60 5,53 5,01 4,81 3,97 1,21 1,10 0,55 3,98 

minimum 2,31 3,51 2,48 2,73 2,43 2,14 2,29 0,00 0,00 0,43 0,25 

średnia 4,32 4,92 3,83 3,94 3,74 3,64 3,44 0,87 2,07 0,76 2,81 

maximum 5,50 7,48 5,60 5,53 5,01 4,84 4,11 1,21 3,13 1,04 3,98 

minimum 0,00 

średnia 3,23 

maximum 7,48 

 
Rysunek 30. Graficzny obraz zawartości kationów manganu w zbiornikach wodnych 

 
Rysunek 31. Miesięczne zróżnicowanie zawartości kationów Mn

2+
 w monitorowanych zbiornikach 
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Glin, potas, sód 

W zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie „pojezierza antropogenicznego” 

oznaczano również zawartość glinu, potasu i sodu. Wykazane ilości są podane w tabelach 25 i 

26 oraz na rysunku 32. 

 

Tabela 25. Koncentracje Al, Na, K w wodach „pojezierza antropogenicznego” okolic Łęknicy 

Pierwiastek 
zawartość (mg/dm

3
) 

minimalna maksymalna średnia 

Al 0,01 84,98 17,20 

Na 1,69 13,30 7,30 

K 1,17 26,80 7,31 

  

Stwierdzone w badanych wodach stężenia Al należy określić, jako dość znaczne. 

Dochodzą one do 85 mg/dm
3
, przy średniej zawartości 17,20 mg/dm

3
 (tab. 25 i 26). Z kolei 

zawartość kationów Na+ i K+ są zarówno niskie jak i zbliżone – średnio około 7 mg/dm
3
 (rys. 

33). Ilość Al
3+

 nie wykazują sezonowych zmian (rys. 34a). Są one zauważalne natomiast w 

przypadku Na
+
 (rys. 34b) i  K

+ 
(rys. 34c). W większości zbiorników stwierdzono istnienie 

wyraźnej korelacji pomiędzy oznaczoną ilością potasu a sodu. Może to stanowić wskaźnik ich 

wspólnego pochodzenia (wietrzenie glinokrzemianów) (rys. 32). 

 

Tabela 26. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji glinu, sodu oraz potasu w badanych punktach 

pomiarowych 
 

miesiąc 

  Al  [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

41,49 84,98 3,78 0,31     6,14         

wrzesień 31,93 32,68 0,30 0,24 24,74 11,54 5,47 1,56 1,78 30,81 32,11 

październik  34,93 34,11 0,24 0,01 21,29 6,87 4,22 1,48 2,74 29,89 28,82 

listopad 32,81 29,65 0,23 0,04 29,78 8,45 6,10 3,45 1,45 26,58 28,21 

grudzień 57,94 17,76 1,53 0,47 35,84 5,17 28,35 10,54 0,64 9,45 44,09 

styczeń 

2
0

1
0
 

23,31 24,62 0,37 1,96     5,06   3,86     

luty 33,76 33,30 0,21 0,15     1,58         

marzec 41,77 42,24 0,15 0,05     3,82   1,63 38,52 20,79 

kwiecień 58,04 59,54 1,59 0,17 25,94 20,46 6,61 2,35 4,19 27,60 36,57 

maj 36,39 36,13 0,07 0,04 18,76 11,40 4,04 1,56 2,89 30,03 23,33 

czerwiec 34,32 33,68 0,44 0,13 19,10 11,01 3,78 1,48 2,74 28,33 25,82 

lipiec 48,13 51,12 0,27 0,02 26,63 18,11 6,39 2,13 4,36 34,97 35,22 

sierpień 37,23 38,35 1,16 0,47 15,80 9,68 4,85 1,61 1,74 16,79 23,44 

wrzesień 23,42 73,59 2,98 1,08 28,89 20,58 9,49 2,45 1,65 22,87 45,34 

minimum 23,31 17,76 0,07 0,01 15,80 5,17 1,58 1,48 0,64 9,45 20,79 

średnia 38,25 42,27 0,95 0,37 24,68 12,33 6,85 2,86 2,47 26,89 31,25 
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maximum 58,04 84,98 3,78 1,96 35,84 20,58 28,35 10,54 4,36 38,52 45,34 

miesiąc 

Na [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

3,94 8,41 7,10 7,15     4,57         

wrzesień 6,33 6,56 3,21 6,94 5,14 7,89 3,42 10,64 8,56 2,43 3,23 

październik  7,08 7,15 4,07 6,99 5,89 5,48 4,59 12,68 8,15 2,68 4,83 

listopad 7,33 7,30 3,94 4,70 4,59 3,45 4,37 12,79 8,08 2,37 3,51 

grudzień 12,16 9,18 6,20 9,48 1,69 1,69 5,36 13,30 7,88 2,61 3,60 

styczeń 

2
0

1
0
 

10,05 9,72 7,33 8,18     7,11   8,41     

luty 8,78 9,15 6,95 9,21     6,48         

marzec 10,35 10,42 8,81 9,86     8,81   9,80 7,18 3,87 

kwiecień 9,87 10,00 8,24 10,28 7,52 6,93 6,83 10,88 9,34 6,18 7,68 

maj 9,70 9,85 8,31 8,87 7,46 7,97 7,61 10,00 8,95 5,11 6,82 

czerwiec 9,77 9,68 8,15 9,93 8,06 7,67 7,63 10,57 9,22 5,62 7,65 

lipiec 9,24 9,21 7,78 9,03 7,95 8,03 7,86 10,15 8,86 6,18 7,33 

sierpień 8,51 8,59 7,15 8,35 6,77 6,75 5,94 8,99 6,89 3,47 6,27 

wrzesień 9,87 7,89 6,67 8,00 6,34 6,54 5,86 8,54 6,80 3,30 5,96 

minimum 3,94 6,56 3,21 4,70 1,69 1,69 3,42 8,54 6,80 2,37 3,23 

średnia 8,78 8,79 6,71 8,36 6,14 6,24 6,17 10,85 8,41 4,28 5,52 

maximum 12,16 10,42 8,81 10,28 8,06 8,03 8,81 13,30 9,80 7,18 7,68 

miesiąc 

K [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

7,44 12,25 9,60 8,56     8,77         

wrzesień 9,32 9,54 7,44 6,89 7,11 7,45 1,81 6,87 5,78 3,36 2,36 

październik  10,04 11,11 7,61 11,70 9,01 8,61 10,62 7,68 7,77 3,91 4,70 

listopad 9,76 9,98 7,50 8,38 6,67 5,98 6,62 7,04 7,98 2,92 2,20 

grudzień 11,57 11,19 9,32 10,18 4,12 1,95 26,80 6,61 8,16 4,13 1,17 

styczeń 

2
0

1
0
 

11,44 11,05 9,98 9,24     8,47   8,76     

luty 10,79 11,10 9,59 10,18     8,43         

marzec 11,35 11,43 10,12 10,19     8,82   9,31 9,18 3,04 

kwiecień 4,72 5,00 4,26 4,32 3,23 2,97 2,61 3,45 3,88 2,53 2,15 

maj 10,63 10,97 8,87 9,07 7,83 7,27 6,40 7,63 8,53 6,10 4,43 

czerwiec 9,92 9,85 9,02 9,17 7,92 7,47 6,57 7,62 8,26 5,96 4,98 

lipiec 10,18 10,00 8,99 9,48 8,78 8,51 7,84 7,77 8,63 9,45 5,43 

sierpień 8,34 8,46 7,36 7,22 6,40 6,17 4,58 5,98 5,35 3,60 3,55 

wrzesień 12,51 8,09 7,11 10,35 5,92 6,17 4,77 5,69 5,53 3,22 3,34 

minimum 4,72 5,00 4,26 4,32 3,23 1,95 1,81 3,45 3,88 2,53 1,17 

średnia 9,86 10,00 8,34 8,92 6,70 6,26 8,08 6,63 7,33 4,94 3,40 

maximum 12,51 12,25 10,12 11,70 9,01 8,61 26,80 7,77 9,31 9,45 5,43 

 

 
Rysunek 32. Korelacja pomiędzy zawartością K+ i Na

+
 dla wybranego zbiornika z terenu „pojezierza” 

(R=0,61) 

 



VI. Wyniki badań 

str. 83 

 

 

 

 
Rysunek 33. Graficzny obraz zawartości kationów glinu (a), sodu (b) oraz potasu (c) w zbiornikach 

wodnych

 

 

 

a 

b 

c 
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Rysunek 34. Miesięczne zróżnicowanie zawartości kationów glinu (a), sodu (b) oraz potasu (c) w 

monitorowanych zbiornikach 
 

Siarczany 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że najważniejszym anionem obecnym w 

wodach „pojezierza antropogenicznego” są siarczany. Ich zawartość jest podana w tabeli 27 

oraz graficznie zilustrowana na rysunku 35. Średnie koncentracje przekraczają 1100 mg/dm
3
 

a zakresy obecności mieszczą się w szerokim przedziale 152,5 – 2551,5 mg/dm
3
. 

Zróżnicowanie to jest zwłaszcza zauważalne w przypadku zbiorników „Hydro”, „Zielony 

staw” i częściowo „Afryka”. W pozostałych wykazują większą stabilność. Czasowe zmiany 

koncentracji siarczanów w wodach wskazują, że w okresie zimowym do marca 2010 roku 

wody charakteryzują się łagodnym spadkiem zawartości tego anionu. W kwietniu w 

a 

b 

c 
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większości zbiorników następuje gwałtowny wzrost. Później zanotowano spadek mierzonych 

wartości (rys. 36). 

Wykazano silną dodatnią korelację oznaczanych siarczanów z jonami wapnia. Wynosi 

ona nawet R=0,70 (rys. 37). Można zatem przypuszczać, że jednym z najważniejszych 

procesów kontrolujących poziom siarczanów w wodach „pojezierza”, poza utlenianiem 

siarczków, jest zjawisko rozpuszczania i wytrącania się minerałów siarczanowych np. gipsu. 

 

Tabela 27. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów siarczanowych w badanych punktach  

miesiąc 

SO4
2-

 [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 
Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

1470 2373 1083 1220     1170         

wrzesień 1832 1892 1175 1243 1347 1101 1199 337 990 260 1126 

październik  1895 1950 1263 1410 1342 1337 1294 349 916 498 1113 

listopad 2088 2273 1109 1353 1324 988 1216 340 1026 264 1016 

grudzień 1892 1871 1133 1347 793 693 1072 319 979 208 1022 

styczeń 

2
0

1
0
 

2297 1624 1345 1176     1161   961     

luty 2050 1970 1276 1350     1237         

marzec 2028 2552 1146 859     725   557 521 619 

kwiecień 1854 2099 1013 1294 886 825 788 316 1422 374 869 

maj 1938 1803 1026 1215 961 867 945 296 730 454 771 

czerwiec 2133 2044 1078 1174 953 740 688 265 616 408 803 

lipiec 1573 1775 914 1257 1269 1046 1064 344 599 322 639 

sierpień 1814 2327 1019 989 859 1075 733 390 406 153 421 

wrzesień 993 2039 830 1219 1184 1198 861 334 204 194 900 

minimum 993 1624 830 859 793 693 688 265 204 153 421 

średnia 1847 2042 1101 1222 1092 987 1011 329 784 332 845 

maximum 2297 2552 1345 1410 1347 1337 1294 390 1422 521 1126 

minimum 153 

średnia 1101 

maximum 2552 
 

 
Rysunek 35. Graficzny obraz zawartości siarczanów w analizowanych zbiornikach wodnych 
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Rysunek 36. Zmiany zawartości siarczanów w zależności od pór roku (zbiorniki wodne okolic Łęknicy) 

 

 
Rysunek 37. Korelacja między zawartością jonów siarczanowych a koncentracjami wapnia w wybranym 

zbiorniku wodnym (R=0,70) 

 

Chlorki 

Średnie koncentracje chlorków w wodach rejonu Łęknicy wynoszą 18,16 mg/dm
3
. 

Pomierzone wartości mieszczą się w przedziale 4,38 – 32,56 mg/dm
3
 (tab. 28, rys. 38) Należy 

je uznać za niezbyt zróżnicowane. Wynika to także z graficznej ilustracji zmian koncentracji 

tego pierwiastka wykazanych w kolejnych zbiornikach pojezierza. Jedynie w kwietniu 2010 

roku we wszystkich zbiornikach poza „Afryką” zaobserwowano największy spadek ilości Cl
-
. 

Był to zapewne efekt wiosennych roztopów. 

Zróżnicowanie miesięcznych zmian w zawartości jonu Cl- jest przedstawione na 

rysunku 39.  

 

Tabela 28. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów chlorkowych w badanych punktach 

pomiarowych 

miesiąc 

Cl
-
 [mg/dm

3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

12,82 24,07 19,65 18,79     14,99         

wrzesień 18,22 18,76 11,70 16,95 14,37 18,88 6,92 22,65 18,44 6,79 7,13 

październik  20,02 21,09 13,17 21,38 17,25 16,26 16,71 26,51 19,62 7,68 11,71 

listopad 20,15 20,32 12,87 14,84 13,12 10,74 12,74 26,11 20,62 6,30 7,41 
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grudzień 29,24 24,30 18,01 23,85 6,35 4,38 32,56 26,51 19,55 7,76 6,62 

styczeń 

2
0

1
0
 

25,87 25,02 20,35 20,99     18,65   20,92     

luty 23,32 24,17 19,42 23,43     17,64         

marzec 26,26 26,43 22,76 24,44     21,59   23,55 19,39 8,73 

kwiecień 19,51 19,95 16,57 19,77 14,53 13,38 12,91 19,91 17,92 11,82 13,79 

maj 24,60 25,13 20,86 21,90 18,60 18,88 17,53 22,34 21,54 13,41 14,53 

czerwiec 24,07 23,86 20,75 23,63 19,61 18,60 17,71 23,21 21,72 14,07 16,31 

lipiec 23,49 23,26 20,16 22,52 20,22 20,09 19,22 22,71 21,48 18,10 16,23 

sierpień 20,69 20,92 17,70 19,43 16,25 16,00 13,32 19,28 15,47 8,61 12,89 

wrzesień 26,57 19,50 16,73 21,72 15,15 15,68 13,36 18,32 15,49 8,01 12,22 

minimum 12,82 18,76 11,70 14,84 6,35 4,38 6,92 18,32 15,47 6,30 6,62 

średnia 22,49 22,63 17,91 20,97 15,55 15,29 16,85 22,76 19,69 11,09 11,60 

maximum 29,24 26,43 22,76 24,44 20,22 20,09 32,56 26,51 23,55 19,39 16,31 

minimum 4,38 

średnia 18,16 

maximum 32,56 

 

 
Rysunek 38. Graficzna ilustracja zawartości chlorków w monitorowanych zbiornikach wodnych 

 

 
Rysunek 39. Miesięczne zróżnicowanie zawartości jonu chlorkowego w monitorowanych zbiornikach 
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Fosforany 

Koncentracja jonów fosforanowych w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” jest 

niska oraz zbliżona. Jej średnia wartość wynosi 0,064 mg/dm
3
 a zakres mieści się w 

przedziale od 0,004 do 1,177 mg/dm
3
 (tab. 29, rys. 40). Z takiego obrazu „wyłamują się” 

jedynie zbiorniki „Misa źródłowa 2” i „Zielony staw”. W tym ostatnim zanotowano zresztą 

maksymalną ilość tego anionu pomierzoną w lipcu 2010 roku. Krzywa zmian czasowych 

koncentracji fosforanów są rozbieżne (rys. 41). W przypadku części zbiorników np. „Martwy 

Las”, „II Martwy Las”, „Rozlewisko” maksimum przypada na miesiące jesienno-zimowe 

2009 roku. W innych – „Afryka”, „Hydro” najwyższe wartości odnotowano w miesiącach 

letnich 2010 roku. 

Tabela 29. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów fosforanowych w badanych punktach 

pomiarowych 

miesiąc 

PO4
 3-

 [mg/dm
3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 
Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

0,057 0,055 0,038 0,072     0,071         

wrzesień 0,038 0,066 0,007 0,052 0,143 0,021 0,03 0,011 0,03 0,022 0,004 

październik  0,069 0,127 0,126 0,075 0,022 0,025 0,131 0,016 0,021 0,035 0,019 

listopad 0,058 0,424 0,135 0,099 0,131 0,013 0,007 0,015 0,031 0,025 0,112 

grudzień 0,038 0,007 0,035 0,011 0,051 0,022 0,02 0,011 0,034 0,167 0,03 

styczeń 
2

0
1

0
 

0,034 0,05 0,015 0,013     0,018   0,023     

luty 0,05 0,032 0,011 0,038     0,018         

marzec 0,063 0,087 0,075 0,071     0,039   0,032 0,059 0,022 

kwiecień 0,122 0,09 0,066 0,024 0,022 0,03 0,036 0,031 0,022 0,022 0,058 

maj 0,1 0,078 0,069 0,047 0,096 0,071 0,053 0,066 0,015 0,028 0,113 

czerwiec 0,1 0,078 0,069 0,047 0,096 0,071 0,053 0,066 0,015 0,028 0,113 

lipiec 0,06 0,051 0,113 0,024 0,027 0,013 0,033 0,015 0,089 1,177 0,024 

sierpień 0,109 0,098 0,07 0,049 0,054 0,089 0,068 0,023 0,055 0,012 0,034 

wrzesień 0,062 0,098 0,045 0,05 0,051 0,056 0,142 0,033 0,037 0,045 0,073 

minimum 0,034 0,007 0,007 0,011 0,022 0,013 0,007 0,011 0,015 0,012 0,004 

średnia 0,068 0,096 0,062 0,048 0,069 0,041 0,051 0,029 0,033 0,147 0,054 

maximum 0,122 0,424 0,135 0,099 0,143 0,089 0,142 0,066 0,089 1,177 0,113 

minimum 0,004 

średnia 0,064 

maximum 1,177 
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Rysunek 40. Graficzna ilustracja zwartości PO4

3-
 w monitorowanych zbiornikach wodnych 

 

 
Rysunek 41. Miesięczne zróżnicowanie zawartości fosforanów w monitorowanych zbiornikach 

 

Azotany(III) i (V) 

 Koncentrację jonów azotanowych(III) oraz (V) w wodach zbiorników „pojezierza” 

należy uznać za niską. Uzyskane wartości są podane w tabeli 30 oraz zilustrowane na rysunku 

42. Ilości jonów azotanowych(V) są wyższe niż (III). Jedne i drugie wykazują jednak 

zróżnicowanie. Aczkolwiek ich dominująca populacja (ok 75% wyników pomiarów) nie 

wykazuje wyraźnego rozrzutu (rys. 43). 

Z krzywych zmian czasowych wynika, że azotany(III) charakteryzują się stosunkowa 

niedużą zmiennością. Jednak wnikliwsza analiza wartości pozwala na zauważenie pewnych 

oscylacji. Np. w miesiącach – marzec, maj oraz lipiec 2010 roku stwierdzono wzrost 
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koncentracji. W przypadku wartości stężeń czasowych azotanów(V) nie wykazano 

znaczniejszych fluktuacji. Tym nie mniej zaznacza się w miarę stały trend obniżenia 

koncentracji tych jonów poczynając od czerwca 2010 roku. 

 

 

Tabela 30. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów azotanowych(III) oraz (V) w badanych 

punktach pomiarowych 
 

miesiąc 

NO2
-
 [mg/dm

3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

0,1417 0,0616 0,4312 0,1746     0,1839         

wrzesień 0,2031 0,1961 0,1567 0,1944 0,1261 0,2124 0,1678 0,0207 0,1565 0,1879 0,6911 

październik  0,1739 0,1390 0,1042 0,1220 0,1974 0,1590 0,1899 0,0179 0,1245 0,1040 0,1794 

listopad 0,1631 0,2394 0,1722 0,1936 0,1713 0,0905 0,1310 0,0245 0,1457 0,0900 0,1848 

grudzień 0,2161 0,1938 0,1705 0,1410 0,1037 0,0365 0,1559 0,0173 0,1465 0,0546 0,2358 

styczeń 

2
0

1
0
 

0,1857 0,0200 0,1556 0,0804     0,1865   0,1528     

luty 0,0599 0,0086 0,0022 0,1026     0,0553         

marzec 0,0895 0,6100 0,6445 0,6706     0,0755   0,6777 0,4536 0,5579 

kwiecień 0,0851 0,5350 0,4088 0,2993 0,1482 0,3091 0,1039 0,0262 0,1507 0,1147 0,1813 

maj 0,2457 0,2796 0,4478 0,0092 0,2098 0,7487 0,2650 0,0327 0,1452 0,1831 0,2516 

czerwiec 0,1368 0,0257 0,1942 0,1686 0,2393 0,2085 0,2715 0,0122 0,1305 0,1142 0,1749 

lipiec 0,0473 0,2043 0,0159 0,0314 0,2758 0,2967 0,3949 0,0237 0,2270 0,1726 0,3462 

sierpień 0,0049 0,0024 0,5059 0,1551 0,1698 0,3038 0,1873 0,0130 0,0074 0,1309 0,2851 

wrzesień 0,0027 0,0001 0,2880 0,1520 0,1732 0,2926 0,3062 0,0206 0,0758 0,0648 0,1511 

minimum 0,0027 0,0001 0,0022 0,0092 0,1037 0,0365 0,0553 0,0122 0,0074 0,0546 0,1511 

średnia 0,1254 0,1797 0,2641 0,1782 0,1815 0,2658 0,1910 0,0209 0,1784 0,1519 0,2945 

maximum 0,2457 0,6100 0,6445 0,6706 0,2758 0,7487 0,3949 0,0327 0,6777 0,4536 0,6911 

minimum 0,0001 

średnia 0,1847 

maximum 0,7487 

miesiąc 

NO3
-
 [mg/dm

3
] 

Misa 

źródłowa 

1 

Misa 

źródłowa 

2 

Misa 

źródłowa 

3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 

Las 

II 
Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

lipiec 

2
0

0
9
 

2,41 2,89 1,59 0,65     0,87         
wrzesień 1,28 1,11 0,82 0,39 0,54 0,65 1,08 0,06 0,65 0,79 1,04 

październik  1,49 1,82 0,72 0,63 0,48 0,71 1,18 0,12 0,47 1,02 0,96 

listopad 1,41 1,31 0,75 0,61 0,62 0,41 1,32 0,63 0,76 1,50 0,78 

grudzień 1,00 1,11 0,84 0,47 0,78 0,74 1,00 0,58 0,91 2,17 0,92 

styczeń 

2
0

1
0
 

1,44 1,38 0,98 0,54     1,34   0,95     

luty 1,20 0,00 2,11 0,85     1,75         

marzec 0,00 0,04 0,47 0,00     0,00   0,05 1,96 0,67 

kwiecień 0,91 0,85 1,34 0,36 0,23 0,48 0,11 0,43 0,00 0,97 0,46 

maj 0,73 2,11 2,61 0,81 0,01 0,07 0,07 0,31 0,07 0,84 0,52 

czerwiec 0,17 0,23 0,26 0,34 0,08 0,15 0,15 0,29 0,14 0,67 0,55 

lipiec 0,51 0,27 1,06 1,09 0,38 0,55 0,64 0,18 0,24 0,68 0,74 

sierpień 0,44 0,40 0,33 1,11 0,49 0,41 0,75 0,16 1,60 0,77 0,76 

wrzesień 1,14 1,04 0,81 0,53 0,55 0,67 0,62 0,68 2,20 0,86 1,03 

minimum 0,00 0,00 0,26 0,00 0,01 0,07 0,00 0,06 0,00 0,67 0,46 

średnia 1,01 1,04 1,05 0,60 0,42 0,48 0,78 0,34 0,67 1,11 0,77 

maximum 2,41 2,89 2,61 1,11 0,78 0,74 1,75 0,68 2,20 2,17 1,04 
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minimum 0,00 

średnia 0,75 

maximum 2,89 
 

 

 

 
Rysunek 42. Graficzna ilustracja zawartości NO2

-
 (a) i NO3

-
 (b) w wodach „pojezierza” 

 

 

a 

b 
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Rysunek 43. Miesięczne zróżnicowanie koncentracji jonów azotanowych(III) (a) oraz (V) (b) w badanych 

punktach pomiarowych 

 

2.3. Omówienie wyników badań  

 Wykonane analizy chemiczne i fizyko-chemiczne wód pochodzących ze zbiorników i 

wycieków „pojezierza” pozwoliły na zidentyfikowanie i zdiagnozowanie ich charakteru 

hydro-geochemicznego. Uzyskane rezultaty zestawiono w tabeli 31. W celach 

porównawczych zamieszczono w niej również w formie niekompletnej parametry 

charakteryzujące kwaśne wody o zbliżonej genezie pochodzące z innych rejonów Polski i 

świata. 

 Według klasyfikacji zaproponowanej przez Pazdrę i Kozerskiego (1990) wody za 

zbiorników „pojezierza antropogenicznego” Łęknicy mają charakter kwaśny. Tylko 

sporadycznie przekraczają wartość pH pozwalającą zaliczyć je do wód słabo kwaśnych czy 

zasadowych. Wg tych samych autorów jest to odczyn standardowy, typowy i 

charakterystyczny dla wód z rejonów po byłej eksploatacji węgla brunatnego. Efektem tego 

a 

b 
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jest ich zbieżność z wartością tego odczynu notowanego w przypadku kwaśnych wód 

kopalnianych o zbliżonej genezie (tab. 31). Nie obiegają także od stwierdzonego w sytuacji 

ich odmian znanych z byłej kopalni łupków pirytonośnych we Wieściszowicach. 

  

Tabela 31. Wyniki analiz fizyko-chemicznych wód z „pojezierza antropogenicznego” rejonu Łęknicy oraz 

porównanie ich z niektórymi innymi wodami o zbliżonej genezie 

Parametr 
Lokalizacja badanych wód i zawartości 

rejon 

Łęknicy 
Wieścieszowice

1 
Ohio

2 
California

3 
Hammaslahti

4 
Hudson 

Highlands
5
 

pH 
2,32 - 5,80 

(3,71) 
2,59 3,2 1,8 3,5 2,5 

EC [S/cm] 
266 - 2920 

(1867) 
b.d. 417 12900 264 1441 

Temperatur

a wody 
[
o
C] 

-0,07-33,5 

(13,3) 

b.d. 

Temperatur

a otoczenia 

0,5 - 32,9 

(16,2) 

potencjał 

redox 
[mV] 225 - 820 (591) 

wskaźnik rH 
13,55 - 34,32 

(27,16) 

barwa wody [mgPt/L] 
1,04 - 102,66 

(23,53) 

mętność 

wody  
[NTU] 

0,01 - 93,55 

(17,31) 

Objaśnienia: b.d. – brak danych; w nawiasie podano wartość średnią  
1
 – Parafiniuk, Siuda 2006; 

2
 – Bigham i in. 1996; 

3
 – Ball, Nordstrom 1989;  

4
 – Kumpulainen i in. 2007; 

5
 – Gilchrist i in. 2009 

 

 Na podstawie wyników pomiarów przewodności elektrolitycznej można w 

przybliżeniu ocenić ilość rozpuszczonej substancji mineralnych w wodzie. Jest ona tożsama z 

mineralizacją wody. Na jej wartość silnie wpływa temperatura wody. Dopuszczalna 

przewodność w przypadku wody pitnej wynosi 2500 S/cm (Rozporządzenie…2010 ). Stąd 

można wnioskować, że w sytuacji wód ze zbiorników w rejonie Łęknicy nie jest ona wysoka. 

 Interwały wartości temperatury wód zbiorników antropogenicznych i ich otoczenia są 

dość znaczne. Maksymalne przekraczają 30
o
C. Minimalne wartości są również zaskakujące. 

Tylko sporadycznie bywają ujemne.  

 Warunki utleniająco-redukcyjne ukierunkowują przebieg wielu procesów 

chemicznych a nawet mineralogicznych w wodach podziemnych. Zaproponowana skala 
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oceny wartości redox obejmuje zakres rH od 0 do 47 (Merkel, Sperling 1996). Otrzymane 

wartości w przypadku wód z rejonu Łęknicy pokazują, że w zdecydowanej większości są one 

silnie utleniające a rzadziej słabo utleniające. Trzeba pamiętać jednak, że większość procesów 

utleniająco-redukcyjnych przebiega przy współudziale bakterii. Procesy te warunkują m.in. 

migracje siarki, żelaza, manganu, azotu oraz mikroskładników.  

 Barwa wody związana jest najczęściej z obecnością substancji organicznej. Jest to 

sytuacja charakterystyczna dla wód podziemnych kontaktujących się z utworami formacji 

burowęglowych. Dzięki procesom utlenienia węgli wzbogacają się one w różnorakie 

substancje organiczne. Oznaczone wartości barwy wody z „pojezierza antropogenicznego” 

obejmują szeroki zakres wartości od około 1 do ponad 100 mgPt/L. Oznacza to, co wydaje się 

być zaskakujące, że znajdują się wśród nich odmiany spełniające kryteria wód pitnych i 

gospodarczych (poniżej 10 mgPt/L). 

 Mętność to zdolność do pochłaniania przez wody promieni świetlnych. O jej wartości 

decyduje m.in. obecność zdyspergowanych w wodzie cząstek koloidalnych lub zawiesin. 

Może ona być także wywołana utlenianiem się żelaza (II) i jego przejściem w formę 

koloidalnego wodorotlenku żelaza (III). Tego typu reakcjom należy tłumaczyć znaczne 

zmętnienie wód „pojezierza” przekraczająca 90 NTU. Tym nie mniej spotyka się również 

wody nieprzekraczające 1 NTU (pochodzące ze zbiornika „Jedynka”), a więc spełniające 

kryteria wód pitnych. 

 Skład chemiczny oraz cechy fizyko-chemiczne wód wypełniających zbiorniki 

antropogeniczne w rejonie Łęknicy jest podany tabeli 32. Graficznie ilustrują to rysunki 44 i 

45. W tabeli podano również składy chemiczne wód pochodzących z innych miejsc, których 

geneza związana jest również z eksploatacją i przetwórstwem kopalin stałych. 
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Tabela 32. Wyniki badań składu chemicznego wód z "pojezierza antropogenicznego" rejonu Łęknicy oraz 

innych wód o podobnej genezie 

Pierwiastek 

Lokalizacja badanych wód i zawartości pierwiastka 

rejon 

Łęknicy 
Wieścieszowice1 Ohio

2
 California

3 Hammaslahti4 
Hudson 

Highlands
5
 

Fe 

[m
g
/d

m
3
] 

0,84 - 523,13 

(142,89) 
389 482 2510 88 42 

Ca 
11,70 - 633,73 

(237,53) 
212 409,2 266 687 56,8 

Mg 
3,03 - 112,66 

(42,16) 
177 356 97 122 9 

Mn 
0,005 - 7,48 

(3,23) 
3,1 0,2 9,3 87,6 0,3 

Al  
0,01 - 84,98 

(17,23) 
90,6 6,5 623 0,9 4,9 

Na 
1,69 - 13,30 

(7,35) 
5,0 24 24 53 4,0 

K 
1,17 - 26,80 

(7,53) 
0,0 11 23 39 1,0 

SO4
2-

 
152,5 - 2551,2 

(1101,1) 
2734 4098 11 2080 349 

Cl
-
 

4,38 - 32,56 

(18,16) 
b. d. 16 9 b.d. 

PO4
3-

 
0,004 - 1,177 

(0,064) 
0,6 b.d. 

NO2
-
 

0,0001 - 0,7487 

(0,1856) 
b. d. 

NO3
-
 

0,001 - 2,894 

(0,789) 

Objaśnienia: b.d. – brak danych; w nawiasie podano wartość średnią  
1
 – Parafiniuk, Siuda 2006; 

2
 – Bigham i in. 1996; 

3
 – Ball, Nordstrom 1989;  

4
 – Kumpulainen i in. 2007; 

5
 – Gilchrist i in. 2009 

 
 

 
Rysunek 44. Graficzna ilustracja właściwości fizyko-chemicznych wód ze zbiorników „pojezierza 

antropogenicznego” w okolicach Łęknicy 

 



VI. Wyniki badań 

str. 96 

 

 
Rysunek 45. Graficzna ilustracja składu chemicznego wód ze zbiorników „pojezierza antropogenicznego” 

w okolicach Łęknicy 
 

 Macioszczyk i Dobrzyński (2007) wymieniają żelazo wśród podrzędnych składników 

wód podziemnych. Wg tych autorów jego zawartość zmienia się od ilości śladowych do kilku 

mg/dm
3
. Tymczasem sytuacja wykazana w zbiornikach wodnych rejonu Łęknicy jest inna, 

bardziej skomplikowana. Oprócz wartości mieszczących się w podanych powyżej przedziale 

(zbiorniki „Jedynka” i „Hydro”, odpowiednio 1,26; 0,84 mg/dm
3
) występują przypadki, w 

których ilości tego pierwiastka przekraczają 500 mg/dm
3
 („Misa źródłowa 1”, „Misa 

źródłowa 2”).  Przez co pierwiastek ten staje się głównym składnikiem tych wód, wyciskając 

piętno na ich charakterze chemicznym. Wykazane maksymalne zawartości żelaza są zbliżone 

do stwierdzanych w kwaśnych wodach zanieczyszczonych odciekami górniczymi w 

zagłębiach węglowych (tab. 32). 

 W wodach podziemnych stężenie wapnia zwykle nie przekracza 100 mg/dm
3
 (Kabata 

– Pendias, Pendias 1999). Tymczasem w rejonie Łęknicy średnia zawartość tego pierwiastka 

wynosi 237,53 mg/dm
3
. Jest więc dużo większa od przytoczonej. Dowodzi znaczącego 

udziału połączeń Ca
2+

 w wodach tego rejonu.  

  
 4 2 3 

 
4 
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 Najwyższa zawartość Mg
2+

 w wodach podziemnych nie przekracza 50 mg/dm
3
 

(Kabata – Pendias, Pendias 1999). Średnie ilości tego kationu wykazane w przypadku 

„pojezierza antropogenicznego” w zasadzie nie odbiegają od tej sytuacji. Tym nie mniej są 

zbiorniki, w których wyraźnie przekraczają 100 mg/dm
3
. 

 Kation Mn
2+

 należy do mikroskładników wód podziemnych. Jego średnia zawartość 

jest zawarta w przedziale od 0,05 do 1 mg/dm
3
 (Kabata – Pendias, Pendias 1999). Sytuacja 

wykazana w przypadku „pojezierza antropogenicznego” odbiega od tej normy. Średnia 

obecność tego kationu wynosi 3,23 mg/dm
3
, a maksymalna 7,48 mg/dm

3
. Sytuację tą można 

tłumaczyć znacznym powinowactwem geochemicznym i hydrogeochemicznym kationów 

żelaza i manganu. Łączy je m.in. zbliżona podatność do przechodzenia w formy mobilne. 

 Obecność glinu w wodach rejonu Łęknicy przekracza wartości uznawane za średnie w 

przypadku wód podziemnych. Można to tłumaczyć tym, że wraz ze spadkiem pH wód 

uruchamiana jest coraz większa ilość kationu glinu będącego składnikiem minerałów 

skałotwórczych. Wydaje się to odpowiadać sytuacji mającej miejsce w przypadku zbiorników 

antropogenicznych w rejonie Łęknicy. 

 Sód występuje w wodach podziemnych w bardzo różnych ilościach. Stężenia tego 

pierwiastka wahają się od 0,5 do nawet 100 mg/dm
3
. Z kolei maksymalne zawartości potasu 

w wodach podziemnych Polski wynoszą ok. 15 mg/dm
3
 (Kabata – Pendias, Pendias 1999). 

Wykazana więc w rejonie Łęknicy sytuacja nie odbiega od normy.  

 Wykazane zawartości jonów siarczanowych należy uznać za znaczne. Maksymalnie 

wynoszą ponad 2500 mg/dm
3
, podczas gdy w wodach morskich anion ten występuje w ilości 

średniej 2775 mg/dm
3
 (Kabata – Pendias, Pendias 1999). Na ilość siarczanów w wodach 

podziemnych wpływa jednakże nie tylko litologia osadów, ale również rodzaj i sposób 

zagospodarowania terenu. Podwyższone ilości tego jonu należy wiązać m.in. z 

oddziaływaniem górnictwa węgli brunatnych. Związane jest to głównie z procesem utleniania 
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się minerałów siarczkowych żelaza (gł. pirytu). Taka sytuacja ma zapewne miejsce w 

przypadku Łęknicy.  

 Koncentracje jonów chlorkowych, azotanowych i fosforanowych mieszczą się w 

granicach uznawanych za standardowe w przypadku różnych odmian wód gruntowych.  

 Wykonane badania i uzyskane wyniki dotyczące składu chemicznego i właściwości 

fizyko-chemicznych wód podziemnych „pojezierza antropogenicznego” rejonu Łęknicy 

wykazały, że charakteryzują się one:  

 kwaśnym odczynem, 

 silnym lub umiarkowanym natlenieniem, 

 znacznym zażelazieniem. 

 Cechy te stanowiły podstawę do ustalenia formy obecności w nich połączeń żelaza. 

Posłużono się w tym celu diagramem stabilności pH-Eh według Atlasu of Eh-pH diagrams … 

LLNL Database (2005).  

 Wyznacza on zakresy egzystencji faz stałych m.in. połączeń żelaza w roztworach 

wodnych oraz obszary względnej przewagi jednych jonów nad drugimi. Pozwala też określić 

główne formy występowania żelaza w wodzie a także ocenić jakościowo kierunki przemian 

uwarunkowane wartościami Eh i pH.  

 Projekcje kolejnych punktów odpowiadające wynikom pomiarów wykonanych w 

zbiornikach wodnych „pojezierza” wykazują, że odpowiadają one obecności żelaza w 

dwuwartościowej formie jonowej (rys. 46). Sytuacja taka nie sprzyja wytracaniu się osadów 

żelazistych. Może to nastąpić przy zmianie – np. przy wzroście zwłaszcza Eh. A to może 

mieć miejsce w warunkach dostępności tlenu. Nie wolno przy tym pominąć znaczenia i roli w 

tych procesach bakterii żelazistych.  
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Rysunek 46. Diagram stabilności pH-Eh dla form żelaza z projekcją miejsc poboru prób wód z 

„pojezierza” (wg Atlas of Eh-pH diagrams…-LLNL Database 2005) 

 

 

3. Analizy mikrobiologiczne 

W okresie od lipca 2009 do września 2010 roku na terenie „pojezierza” prowadzone 

były badania mikrobiologiczne. Polegały one na określeniu zmian liczebności populacji 
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wybranych grup mikroorganizmów w różnych porach roku. Dotyczyły pięciu zbiorników 

wodnych: „Wyciek źródłowy”; „Misa źródłowa 1”; „Misa źródłowa 2”; „Misa źródłowa 3”; 

„Rozlewisko”. Uzyskane wyniki poza identyfikacją bakterii stały się podstawą do oceny roli 

niektórych ich odmian w procesach minerałotwórczych zmierzających do powstania osadów 

w zbiornikach wodnych „pojezierza”. 

3.1. Bakterie psychrofilne 

Bakteriami, dla których w naszym klimacie naturalnym środowiskiem życia jest woda 

i gleba, są bakterie psychrofilne. Są to odmiany zimnolubne. Optimum wzrostu dla tych 

mikroorganizmów przypada poniżej 20
o
C. Minimalna temperatura zwykle zbliża się do 

temperatury zamarzania środowiska. Zamarzanie mechanicznie hamuje ich rozwój. 

Temperatura maksymalna waha się od 20 do 30
o
C. Wiele bakterii psychrofilnych (np. form 

morskich) w warunkach laboratoryjnych zachowuje się jak typowe mezofile (tzn. zostaje 

przysunięta granica ich optimum temperaturowego).  

Oznaczona średnia liczba komórek bakterii psychrofilnych jest porównywalna z 

danymi literaturowymi dotyczącymi wód o zbliżonym chemicznie i cechach fizycznych 

(Zawilińska 2004). Jest ona niska (tab. 33, rys. 47). Ulega jednak silnym zmianom 

sezonowym (rys. 48). Można zauważyć spadkowy trend ilości tych mikroorganizmów w 

większości punktów pomiarowych w okresie zimowym oraz bardzo słaby wzrost ich 

populacji w okresie letnim. Wyniki oznaczeń diagnostycznych pozwalają stwierdzić, iż 

głównymi rodzajami dominującym wśród ogólnej liczny bakterii psychrofilnych są odmiany z 

rodzaju: 

 Staphylococcus sp. 

 Diplococcus sp. 

 Micrococcus sp. 
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Tabela 33. Wyniki oznaczeń średniej ilości bakterii psychrofilnych w 1 cm
3
 analizowanych wód 

Grupa mikroorganizmów 

/ Punkt poboru 

Średnia liczna komórek w 1 cm
3 
wody 

lip
ie

c 

w
rzesie

ń
 

p
a

źd
zie

rn
ik

 

listo
p

a
d
 

g
ru

d
zie

ń
 

sty
c
ze

ń
 

lu
ty 

m
a

rzec 

k
w

ie
cie

ń
 

m
a

j 

c
zerw

iec 

lip
ie

c 

sie
rp

ie
ń

 

w
rzesie

ń
 

2009 2010 

B
a

kterie 

p
sych

ro
filn

e 

„Wyciek źródłowy” 1214 6 6 3 1 3 24 15 6 27 14 14 66 9 

"Misa źródłowa 1" 74 0 7 0 0 58 0 3 1 0 28 5 5 16 

"Misa źródłowa 2" 1 1 1 0 0 6 6 1 0 7 28 1 321 3 

"Misa źródłowa 3" 1 8 76 7 1 0 2 4 0 122 126 1 24 43 

"Rozlewisko' 1 3 1 2 1 0 0 2 0 2 7 21 138 161 

 

 Najwięcej oznaczonych bakterii psychrofilnych miało miejsce w punktach „Wyciek 

źródłowy” oraz „Misa źródłowa 3”. Jest to najprawdopodobniej podyktowane faktem, iż 

wody tych dwóch zbiorników charakteryzują się najwyższymi wartościami pH, a w tych 

warunkach dochodzi do optymalnego wzrostu oznaczanych bakterii.  

 
Rysunek 47. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii psychrofilnych w analizowanych 

zbiornikach 

 
Rysunek 48. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii psychrofilnych w analizowanych 

zbiornikach 
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3.2. Bakterie mezofilne 

Ilościowe oznaczenie składu mikroflory bakteryjnej obejmuje również bakterie 

mezofilne. Żyją one w średnich temperaturach (Nawrocki, Biłozor 2000). W tej grupie 

bakterii występują drobnoustroje pasożytnicze i znaczna większość saprofitów. Optimum 

wzrostu waha się w zależności od gatunku bakterii od 20 do 40
o
C. Są one wrażliwe na 

stosunkowo małe wahania temperatury. 

W rejonie prowadzonych badań, ilość oznaczonych bakterii mezofilnych jest jeszcze 

niższa niż oznaczona liczba bakterii psychrofilnych. Wyniki uzyskane dla pięciu punktów 

badań mikrobiologicznych zostały podane w tabeli 34 oraz przedstawione graficznie na 

rysunku 49. Analiza mikroskopowa pozwala stwierdzić, iż w badanych wodach występują 

głównie mikroorganizmy mezofile z gatunku i rodzaju: 

 Bacillus mycoides 

 Diplococcus sp. 

 Micrococuss sp. 

 
Tabela 34. Wyniki oznaczeń ilości bakterii mezofilnych w 1 cm

3
 analizowanych wód kopalnianych 

Grupa mikroorganizmów 

/ Punkt poboru 

Średnia liczna komórek w 1 cm
3 
wody 

lip
ie

c 

w
rzesie

ń
 

p
a

źd
zie

rn
ik

 

listo
p

a
d
 

g
ru

d
zie

ń
 

sty
c
ze

ń
 

lu
ty 

m
a

rzec 

k
w

ie
cie

ń
 

m
a

j 

c
zerw

iec 

lip
ie

c 

sie
rp

ie
ń

 

w
rzesie

ń
 

2009 2010 

B
a

kterie 

m
ezo

filn
e 

„Wyciek źródłowy” 14 1 6 138 1678 0 64 1 6 4 3 1 14 8 

"Misa źródłowa 1" 0 0 7 6 0 1 0 0 1 1 2 1 37 9 

"Misa źródłowa 2" 0 0 1 1 6 10 0 1 0 0 7 0 3 3 

"Misa źródłowa 3" 1 1 307 6 0 0 2 0 0 0 1 1 26 9 

"Rozlewisko' 1 1 6 0 132 0 0 1 0 0 1 1 9 30 

 

Rysunek 49 pokazuje, że jedynie wody ze zbiornika „Wyciek źródłowy” 

charakteryzują się podwyższonymi ilościami bakterii mezofilnych. Krzywe czasowych zmian 

liczebności populacji pokazują bardzo słaby trend wzrostowy od stycznia do września 2010 

roku (rys. 50). Liczba tych bakterii wzrasta przy wyższych temperaturach. Wynika to z 

wartości optimum temperaturowego ich rozwoju. 
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Rysunek 49. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii mezofilnych w analizowanych 

zbiornikach wodnych pojezierza 

 
Rysunek 50. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii mezofilnych w analizowanych 

zbiornikach 
 

3.3. Grzyby 

Ze względu na małe stężenie składników pokarmowych, grzybów wodnych prawie nie 

spotyka się w czystych wodach gruntowych czy źródłach. Natomiast obecne są zazwyczaj w 

potokach i rzekach. Grzyby w wodach reprezentowane są przez różne grupy, rodzaje i 

gatunku. Mogą to być grupy drożdży (np. rodzaje Candida, Cryptococcus, Pichia), 

glonowców (np. rzędu Chytridiales, Saprolegniales), workowców (Ascomycetes) oraz grzyby 

niedoskonałe (Fubgi imperfecti). Liczne gatunki grzybów stanowią w istocie mikroflorę 

allochtoniczną, pochodzącą z gleby, chociaż niektóre gatunki mogą prowadzić wodny tryb 

życia. Pewne gatunki wytwarzają substancje antybiotyczne, modyfikując być może w jakimś 

stopniu ilościowy i jakościowy skład mikroflory wodnej. Znana jest też także rola tych 

drobnoustrojów w wydzielaniu substancji cuchnących wody (Paluch 1973). Wyniki oznaczeń 
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ilości kolonii grzybów w 1 cm
3
 badanych próbek wód z pięciu analizowanych zbiorników 

przedstawione zostały w tabeli 35 oraz zilustrowane graficznie na rysunku 51. 

 

Tabela 35. Wyniki oznaczeń średniej ilości kolonii grzybów w 1 cm
3
 analizowanych wód kopalnianych 

Grupa mikroorganizmów / 

Punkt poboru 

Średnia liczba kolonii w 1 cm
3
 

lip
iec 

w
rzesień

 

p
a

źd
ziern

ik 

listo
p
a

d
 

g
ru

d
zień

 

styczeń
 

lu
ty 

m
a

rzec 

kw
iecień

 

m
a

j 

czerw
iec 

lip
iec 

sierp
ień

 

w
rzesień

 

2009 2010 

G
rzyb

y
 

„Wyciek źródłowy” 27 7 0 4 1 1 1 4 10 53 9 11 4 26 

"Misa źródłowa 1" 2 0 23 3 0 6 16 0 3 11 6 5 0 24 

"Misa źródłowa 2" 0 10 3 0 0 0 0 1 0 1 7 1 0 7 

"Misa źródłowa 3" 9 6 5 2 0 0 0 0 6 11 4 9 7 8 

"Rozlewisko' 1 3 11 16 1 0 8 3 0 1 16 2 14 22 

 

 
Rysunek 51. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności kolonii grzybów w analizowanych 

zbiornikach 
 

Wyniki uzyskane w trakcie badań mikrobiologicznych pokazują również, że wody z 

badanych zbiorników wodnych charakteryzują się stosunkowo dużą ilością grzybów 

mikroskopowych (rys. 51). Największe ilości kolonii grzybów stwierdzone zostały w punkcie 

„Misa źródłowa 3”. Najczęściej spotykanymi rodzajami grzybów w badanych wodach są: 

 Penicilium sp. 

 Aspergillus sp. 

Analiza czasowej zmienności tej grupy mikroorganizmów w badanych zbiornikach 

(rys. 52) potwierdza, iż w większości punków obserwuje się podobny ich charakter. Ilość 
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kolonii grzybów zazwyczaj cechują duże fluktuacje. Można jednak zauważyć ogólny trend 

spadkowy wielkości populacji grzybów w miesiącach zimowych. 

 
Rysunek 52. Rozkład zmian liczebności populacji kolonii grzybów w analizowanych zbiornikach 

 

3.4. Bakterie z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans 

Wśród bakterii uczestniczących w procesach przemian związków żelaza bardzo ważny 

jest gatunek Acidithiobacillus ferrooxidans. Bakterie te są bezwzględnymi autotrofami. 

Zdecydowaną różnicą między tym gatunkiem bakterii a innymi odmianami z rodzaju 

Acidithiobacillus jest fakt, że zamiast związków siarki utleniają one związki żelaza(II) 

(Kunicki-Goldfinger 1982).  

Wyniki oznaczeń liczebności bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans zostały 

przedstawione w tabeli 36 oraz graficznie na rysunku 53. 

 

Tabela 36. Wyniki oznaczenie ilości bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans w 1 cm
3
 

analizowanych wód kopalnianych 
 

Grupa mikroorganizmów / 

Punkt poboru 

lip
iec 

w
rzesień

 

p
a

źd
ziern

ik 

listo
p

a
d
 

g
ru

d
zień

 

styczeń
 

lu
ty 

m
a

rzec 

kw
iecień

 

m
a

j 

czerw
iec 

lip
iec 

sierp
ień

 

w
rzesień

 

2009 2010 

Miano 

A
cid

ith
io

b
a

cillu
s 

ferro
o

xid
a

n
s  

„Wyciek źródłowy” 1 1 0,000001 0,01 1 1 0 0 1 1 0 0,0001 0,1 0 

"Misa źródłowa 1" 0,001 0,01 0,00001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,0001 

"Misa źródłowa 2" 0,001 0,1 0,01 0,001 0,1 0,1 0,1 0,001 0,01 0,01 0,1 0,000001 1 0,001 

"Misa źródłowa 3" 0,001 0,1 0,1 0,001 1 1 0 1 0,01 0,01 1 0,1 0,1 0,1 

"Rozlewisko' 0,1 0,001 0,000001 0,00001 0,00001 0,0001 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,01 0,1 0,001 
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Rysunek 53. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii z gatunku Acidithiobacillus 

ferrooxidans w analizowanych zbiornikach 
 

Wykonane analizy mikrobiologiczne pokazały zmienność ilościową bakterii z gatunku 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Ma ona charakter nie tylko czasowy, ale w wielu przypadkach 

również przestrzenny. Oznacza to, że w danym punkcie badań mikrobiologicznych, wielkość 

analizowanej populacji mikroorganizmów ulega zróżnicowaniu nie tylko wraz ze 

zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Istnieje również istotna zależność tych zmian 

pomiędzy poszczególnymi punktami poboru prób. Najmniejsza występuje pomiędzy 

punktami „Misa źródłowa 1” oraz „Misa źródłowa 2”. Związane jest to najprawdopodobniej z 

bardzo niedużą odległością od siebie tych zbiorników.  

Rozkład czasowych zmian liczebności populacji tej grupy mikroorganizmów 

przedstawiony został na rysunku 54. Pokazuje on nagły wzrost liczebności w 

październiku/listopadzie 2009 roku oraz lipcu 2010 roku. Zauważalny jest też spadek 

liczebności tych bakterii w miesiącach zimowych. Jednorazowo najwięcej bakterii z tego 

gatunku oznaczono w punkcie „Wyciek źródłowy”. Natomiast biorąc pod uwagę wyniki 

rocznego monitoringu, zbiornik „Rozlewisko” charakteryzuje się największą ich populacją. 
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Rysunek 54. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z gatunku Acidithiobacillus 

ferrooxidans w analizowanych zbiornikach 
 

 

Fotografia 4 przedstawia obrazy badanych bakterii uzyskane z wykorzystaniem 

skaningowego mikroskopu elektronowego. Widoczne są na nich komórki ich odmian z 

gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans o charakterystycznych pałeczkowych formach, 

których długość wynosi ok 0,5 m. 

 

 
Fotografia  4. Przykłady form morfologicznych bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans (obrazy 

BSE uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego). „Wyciek źródłowy” (kwiecień 

2010). Widoczne pałeczki badanych odmian bakterii  

 

3.5. Bakterie z rodzaju Galionella sp. 

Kolejną grupą oznaczanych mikroorganizmów były nitkowate bakterie z rodzaju 

Galionella sp.. Bakterie te reprezentowane są głównie przez gatunki G. ferruginea, G. minor, 

G. major. Występują one w postaci nerkowatych komórek, wydzielających koloidalny 
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wodorotlenek żelaza od strony wklęsłej. Niektóre zaś gatunki spotyka się w formie długich, 

często poskręcanych nitek, którymi przyczepiają się do podłoża. Grupa ta rozwija się 

zazwyczaj w wodach zimnych, o temperaturze od 8 do 16
o
C. Optymalne stężenie związków 

żelaza potrzebne do rozwoju tego rodzaju bakterii wynosi od 5 do 25 mgFe(II)/L
 
(Paluch 

1973). Najbardziej sprzyjający jest również odczyn lekko kwaśny i wartość Eh od +200 do 

+320 mV (Oleńczuk-Neyman 2001) 

Wyniki oznaczeń miana tej grupy mikroorganizmów przedstawione zostały w  

tabeli 37 oraz graficznie na rysunku 55. 

 

Tabela 37. Wyniki oznaczeń miana bakterii z rodzaju Galionella sp. w 1 cm
3
 analizowanych wód  

Grupa mikroorganizmów / 

Punkt poboru 
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2009 2010 

Miano 

G
a

lio
n

ella
 sp

. 

„Wyciek źródłowy” 0,01 0,00001 0,0001 0,00001 0,000001 0 1 0,1 0,01 0,00001 0,000001 0,000001 

"Misa źródłowa 1" 0,01 0 0,01 0,00001 0,000001 1 0,1 0,1 0 0,000001 0,000001 0,000001 

"Misa źródłowa 2" 0,01 0 0 0,00001 0,000001 0,01 1 0,1 0,001 0,000001 0,000001 0,000001 

"Misa źródłowa 3" 0,01 1 0 0,00001 0,00001 0 0,001 0 0,0001 0,000001 0,000001 0,000001 

"Rozlewisko' 0,01 0,000001 0 0,000001 0,000001 1 0 0 0,01 0,000001 0,000001 0,000001 

 

 
Rysunek 55. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii z rodzaju Galionella sp.  

w analizowanych zbiornikach 
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Bakterie należące to rodzaju Galionella sp. są najliczniejszą grupą mikroorganizmów 

występującą w wodach „pojezierza”. Wykazuję bardzo dużą czasową zmienność wielkości 

populacji w obrębie całego roku i najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne (rys. 56).  

 

 
Rysunek 56. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z rodzaju Galionella sp. w 

analizowanych zbiornikach. 

 
  

Tego rodzaju bakterie a głównie ich morfologia stanowiły przedmiot badań i 

obserwacji wykonanych z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego. Ich 

rezultaty zostały przedstawione na fotografiach 5 i 6. Można na nich zauważyć formy 

morfologiczne poskręcanych nici komórkowych badanych odmian mikroorganizmów. 

 
Fotografia  5. Przykłady form morfologicznych bakterii z rodzaju Galionella sp.(zbiornik „Rozlewisko” – 

wrzesień 2010 rok.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego) 
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Fotografia  6. Przykłady nitkowatych form morfologicznych bakterii z rodzaju Galionella sp.(zbiornik 

„Wyciek źródłowy” – wrzesień 2010r.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu 

skaningowego) 

 

3.6. Bakterie z rodzaju Leptothrix sp. 

Nitkowate bakterie żelaziste z rodzaju Leptothrix sp. wytrącają tlenki Fe, a niekiedy 

również tlenki manganu. Do tego rodzaju należą takie gatunki jak: L. orchea, L. termalis, L. 

sideropous, L. discophora i inne. Różnią się między sobą wielkością komórek, długością nici, 

grubością oraz kształtem wytwarzanych przez nie pochewek żelazistych i szeregiem innych 

cech morfologicznych oraz biochemicznych. Wytrącanie w ich pochewkach wodorotlenku 

żelaza(III) jest procesem spontanicznego utleniania soli żelazowych. Bakterie te w kwaśnych 

wodach potrzebują od 1,8 do 2,9 mg/dm
3
 Fe do ich optymalnego wzrostu. 

Wyniki oznaczeń średniej liczby komórek bakteryjnych z rodzaju Leptothrix sp. 

zostały podane w tabeli 38 oraz przedstawione graficznie na rysunku 57. 

 

Tabela 38. Wyniki oznaczeń średniej ilości bakterii z rodzaju Leptothrix sp. w 1 cm
3
 analizowanych wód  

Grupa mikroorganizmów / 

Punkt poboru 

Średnia liczba komórek w 1 cm
3
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2009 2010 

L
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to
t

h
rix 

sp
. 

„Wyciek źródłowy” 10 6 2 5 26 1 0 3 13 6 0 3 77 7 

"Misa źródłowa 1" 7 5 2 9 1 0 0 1 6 1 1 72 7 1 

"Misa źródłowa 2" 4 2 1 4 1 1 0 2 41 3 0 22 41 5 
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"Misa źródłowa 3" 2 3 6 7 3 0 4 1 6 1 3 51 0 2 

"Rozlewisko' 1 4 2 2 0 0 0 3 37 2 0 18 6 139 
 

 
Rysunek 57. Zakresy zmian liczebności bakterii z rodzaju Leptothrix sp. w analizowanych wodach 

 

Wyniki te pokazują, że nitkowate bakterie żelaziste z rodzaju Leptothrix sp. są bardzo 

nieliczne w badanych wodach. Najwięcej komórek bakteryjnych znajdowało się w zbiorniku 

„Rozlewisko”. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji tych bakterii przedstawiony 

został na rysunku 58. W miesiącach od lipca do grudnia zaobserwować można stosunkowo 

małą zmienność wielkości populacji tych bakterii. W okresie od grudnia do lutego 

obserwowany jest spadek ich liczebności, a następnie wzrost do lipca/sierpnia 2010.  

 

 
Rysunek 58. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z gatunku Leptothrix sp. w 

analizowanych zbiornikach 

 

3.7. Heterotroficzne bakterie żelaziste 

Wśród tej grupy mikroorganizmów spotyka się zarówno formy nitkowate jak również 

jednokomórkowe. Te odmiany bakterii reprezentowane są głównie przez gatunki z rodzaju 
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Sphaerotilu, Leptothix, Toxihrix, Peloplocoa, Crenothrix, Clonothriks, Lieskella. Posiadają 

one zdolność pośredniego uwalniania i wytrącania żelaza. 

W tabeli 39 podane zostały wyniki rocznych oznaczeń liczebności populacji tych 

mikroorganizmów. Wyniki te zostały również przedstawione graficznie na rysunku 59. 

 

Tabela 39. Wyniki oznaczeń miana Heterotroficznych bakterii żelazistych w 1 cm
3
 analizowanych wód 

Grupa mikroorganizmów 

 / Punkt poboru 
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„Wyciek źródłowy” 0,01 1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 1 0,1 0,1 0,01 

"Misa źródłowa 1" 1 0 0,001 0 0,1 1 0 0 0 1 0 0,1 0 1 

"Misa źródłowa 2" 0 0 0,01 0 0,1 0,1 0 0 0 1 0 1 0 0 

"Misa źródłowa 3" 0 0,1 0,001 1 0,0001 1 0,1 0 0,1 1 0 0 1 1 

"Rozlewisko' 1 0 0,001 0,1 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 1 0,1 0,01 

 

 
Rysunek 59. Zakresy zmian liczebności Heterotroficznych bakterii żelazistych w analizowanych 

zbiornikach 

 

Ta grupa mikroorganizmów należy to stosunkowo mało licznych. Najliczniejsze ich 

populacje oznaczano w zbiorniku „Rozlewisko”. W przeciwieństwie do pozostałych grup 

mikroorganizmów (poza bakteriami z rodzaju Galionella sp.) Heterotroficzne bakterie 

żelaziste charakteryzują się bardzo małą zmiennością przestrzenną. Rozkład czasowych 

zmian liczebności populacji tych bakterii przedstawiony został na rysunku 60. Charakter tych 

zmian nie jest bardzo gwałtowny i jest zbliżony we wszystkich badanych punktach. W 
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listopadzie 2009 nastąpił zauważalny wzrost liczebności tej grupy bakterii we wszystkich 

analizowanych zbiornikach. Podobna sytuacja ma miejsce także w grudniu 2009 roku. W 

trzech punktach pomiarowych zauważalny jest również wzrost liczebności populacji w maju 

oraz lipcu 2010 roku. 

 

Rysunek 60. Rozkład czasowych zmian liczebności Heterotroficznych bakterii żelazistych w 

analizowanych zbiornikach 

 

Fotografia 7 pokazuje przykładowe formy morfologiczne pałeczkowatych komórek 

Heterotroficznych bakterii żelazistych wyizolowanych z wód badanych zbiorników.  

 
Fotografia  7. Przykłady pałeczkowatych form morfologicznych Heterotroficznych bakterii żelazistych 

(zbiornik „Rozlewisko”, styczeń 2010 r.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu 

skaningowego) 
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3.8. Omówienie wyników badań 

 Analizy mikrobiologiczne wykonano głównie z uwagi na potwierdzenie obecności 

bakterii żelazistych w wodach „pojezierza”. Stanowiłoby to uzasadnienie roli ich 

metabolizmu w mechanizmach tworzenia się osadów. A rola ta w procesach wietrzeniowych, 

migracyjnych oraz wytrącania się związków żelaza bywa ogromna. Wyniki badań wykazały, 

że w wodach istnieje bardzo zróżnicowana taksometrycznie grupa organizmów auto- i 

heterotroficznych. Ich oddziaływanie na chemizm wód ma charakter bezpośredni. Wynika on 

ze zmiany przez nie podstawowych parametrów fizykochemicznych środowiska takich jak np. 

Eh czy pH. 

 Wyniki pomiarów wartości pH, Eh czy koncentracji jonów żelaza uzasadniają 

obecność bakterii żelazistych w wodach „pojezierza”. Można je uznać w zasadzie za 

kompatybilne z warunkami fizykochemicznymi niezbędnymi i warunkującymi istnienie oraz 

funkcjonowanie bakterii żelazistych z rodzajów Galionella sp. czy Leptothrix sp.. W celu 

potwierdzenia słuszności tej sytuacji skorzystano z diagramu Macioszczyk i Dobrzyńskiego 

(2007). Autorzy uwzględniając wartości pH i Eh wyznaczyli na m.in. obszar 

charakterystyczny dla funkcjonowania tych odmian bakterii w wodach (rys. 61). Okazało się, 

że projekcje większości oznaczeń (punktów pomiarowych) wykonanych w przypadku wód 

„pojezierza” plasują się w granicach tego obszaru. 

 Z wyników tego typu badań można sformułować jeszcze inny wniosek. Nie dotyczy 

on bezpośrednio celów badawczych rozprawy, ale wydaje się być dość spektakularny i 

mający aspekt praktyczny w przypadku wód „pojezierza”. Otóż wykazane wielkości populacji 

oznaczanych bakterii wskazują, że należą one do odmian charakteryzujących się dobrym 

stanem sanitarnym. Ostateczne i rozstrzygające wnioskowanie w tym kierunku musi jednak 

uwzględniać również chemizm wód. 
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Rysunek 61. Diagram Macioszczyk, Dobrzyńskiego (2007) wraz z projekcją wyników pomiarów 

pH i Eh kolejnych punktów monitoringowych „pojezierza”.  

Objaśnienia:  ▄ - granice obszaru charakterystycznego dla funkcjonowania bakterii żelazistych 

  

 Analizy mikrobiologiczne wykazały, że najbardziej liczną populacją w zbiornikach 

wodnych „pojezierza” stanowią nitkowe odmiany bakterii żelazistych z rodzaju Galionella 

sp. (rys. 62). Wartę uwagi jest fakt, że ich ilość nie wykazała dodatniej korelacji z temperaturą 

otoczenia. Wytłumaczenie, tej sytuacji może być następujące. Bakterie z gatunku 

Acidithiobacillus ferrooxidans – bardzo liczne w wodach „pojezierza” dla swojego 

metabolizmu zużywają te same składniki pokarmowe co inne odmiany żelaziste. 

„Konkurencję” tą wygrywają nawet hamując tempo wzrostu ich populacji. Są poza tym 

wrażliwe na zmiany temperatury. Analizy potwierdziły także wpływ niektórych grup - 

głównie z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans oraz Heterotroficznych bakterii 

żelazistych), na zachodzące procesy utleniania Fe
2+

 do Fe
3+

. Stwierdzono silną dodatnią 
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korelację pomiędzy wielkością ich populacji a wielkością koncentracji np. jonów SO4
2-

 (rys. 

63).    

 

 
Rysunek 62. Ilustracja liczebności grup mikroorganizmów w zbiornikach wodnych „pojezierza” 

Objaśnienia: A. f. - Acidithiobacillus ferrooxidans; H.B.Ż – Heterotroficzne Bakterie Żelaziste;  

G. – Galionella sp.; L – Leptothrix sp.; B. p. – Bakterie psychrofilne; B. m. - Bakterie mezofilne 
 

 

 
Rysunek 63. Wykres zmian stężenie jonów siarczanowych oraz liczebności populacji bakterii z  

gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans w zbiorniku „Rozlewisko”  (R= 0,65) 
 

4. Wyniki badań osadów z „pojezierza antropogenicznego” 

4.1. Charakterystyka chemiczna próbek osadów  

Wykonanym w przypadku osadów „pojezierza antropogenicznego” badaniom 

chemicznym przyświecały następujące cele: 

 charakterystyka składu chemicznego i wykazanie ewentualnego zróżnicowania 

związanego z miejscem poboru próbek; 

 ustalenie obecności niektórych pierwiastków śladowych 
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 oznaczenia koncentracji FeOX, FeDCB, które umożliwiały identyfikacje odmian 

wodorotlenków żelaza 

Skład chemiczny osadów pochodzących z trzech rejonów „pojezierza” jest podany w 

tabeli 40. Zilustrowano go również na rysunku 64. Uzyskane dane wskazują, że 

dominującymi składnikami chemicznymi tych osadów są Fe2O3 i SiO2. Zdarza się, że w 

podwyższonej ilości pojawia się K2O, Al2O3, SO4 czy CaO. Skład ten należy interpretować w 

kontekście składu fazowego tych osadów. Sugeruje on, że dominującymi składnikami 

mineralnymi tych utworów mogą być minerały żelaza a także składniki allogeniczne (kwarc 

oraz minerały ilaste). 

Graficzna ilustracja ilości połączeń chemicznych osadów z trzech rejonów (rys. 64) 

sugeruje zróżnicowanie składu związane z rejonizacją próbek. Różnice te dotyczą głównie 

zawartości Fe2O3 a w dalszej kolejności SiO2.  

 

Tabela 40. Wyniki analizy chemicznej osadów z „pojezierza antropogenicznego”. 

Rejon 

badań 
  

SiO2 TiO2 MnO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO4 H2O
+
 

strata 

prażenia 

[% wag.] 

I 

minimum 2,02 0,01 0,000 0,21 3,30 0,00 0,00 0,04 0,05 1,01 0,24 0,23 

średnia 32,50 0,16 0,003 5,65 50,74 0,08 0,06 0,14 1,69 7,12 4,21 14,79 

maximum 80,26 0,92 0,008 34,89 82,62 1,06 0,23 0,31 9,72 20,98 13,43 30,54 

II  

minimum 14,36 0,01 0,001 0,10 5,16 0,00 0,04 0,05 0,10 0,00 0,14 3,33 

średnia 34,49 0,07 0,002 2,63 47,39 2,15 0,06 0,11 0,87 6,64 3,67 19,03 

maximum 77,58 0,19 0,003 7,69 71,16 18,83 0,08 0,21 2,58 15,21 7,66 23,24 

III 

minimum 0,12 0,00 0,001 0,21 49,54 0,00 0,04 0,05 0,04 1,54 3,44 3,73 

średnia 4,50 0,05 0,021 1,40 67,68 0,04 0,05 0,12 0,36 6,06 5,72 15,52 

maximum 28,99 0,14 0,145 4,83 80,87 0,12 0,05 0,28 1,03 10,35 9,24 27,85 

 

 Średnie ilości Fe2O3 oscylują a nawet przekraczają 50% wag. Maksymalna zawartość 

tego tlenku dochodzą do 80% wag. (rejon I i II). Natomiast minimalne wynoszą zaledwie 

3,30% wag. (I-wszy rejon). Przytoczone wartości świadczą o żelazistym charakterze 

badanych osadów, ale dowodzą również wyraźnie zróżnicowanej obecności tego tlenku. 

Widoczne jest zwłaszcza w przypadku osadów spotykanych w I i III-im rejonie. 
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 Również zróżnicowana jest ilość SiO2. Zmienność ta jest jeszcze chyba bardziej 

wyraźna aniżeli w przypadku Fe2O3. Minimalne ilość krzemionki należy uznać za niemal 

śladowe (0,12% wag. w III-cim rejonie). Zaś maksymalne przekraczają 80% wag. (I-wszy 

rejon). Pośrednio dowodzi to silikoklastyczngo charakteru niektórych próbek. 

Potwierdzeniem tej sytuacji jest wysoka ilość Al2O3 – niemal 35% wag. przy średniej 

obecności glinki w przedziale 1,40 – 5,65% wag. 

 Zróżnicowane są również ilości CaO. Obok próbek pozbawionych tego tlenku są i 

takie, w których jego ilość dochodzi niemal do 20% wag. (II-gi rejon). Ta sama uwaga 

dotyczy zawartości SO4
2-

 oraz strat prażenia. Wykazane ilości tych połączeń dowodzą, że w 

niektórych sytuacjach wywierają one piętno na charakterze chemicznym badanych próbek. 

 Wyniki badań dotyczące ustalenia obecności w badanych osadach niektórych 

pierwiastków śladowych, są podane w tabeli 41. Graficznie w podziale na trzy rejony poboru 

próbek przedstawia rysunek 65. 

Część z oznaczanych matali – Co, Cd, Ni nie wykazuje zróżnicowania ilościowego 

wynikającego z ich lokalizacji. Natomiast pozostałe – Cr, Cu, Pb, Zn charakteryzują się 

wyraźną zmiennością zawartości. Największe koncentracje tych metali dotyczą I-go rejonu 

opróbowania. 

Dokonano próby porównania ich ilości średnich z tzw. wartościami „clarkowymi”,  

a także wykazanymi w przypadku osadów geologicznych o zbliżonej genezie i charakterze 

mineralnym tzn. rud darniowych (rys. 66). Okazało się, iż żaden z oznaczonych pierwiastków 

śladowych w osadach „pojezierza antropogenicznego” nie przekracza wartości średnich dla 

skorupy ziemskiej. W zdecydowanej większości analizowane pierwiastki nie są wyższe niż 

wartości stwierdzone w rudach darniowych. Odstępstwo wykazuje jedynie ołów i kadm 

(jednakże wykazane przekroczenie jest nieznaczne).  
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Tabela 41. Zawartości pierwiastków śladowych w osadach „pojezierza” 

Rejon badań   
Co Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

[ppm] 

I 

minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 

średnia 9,86 2,15 23,28 19,32 12,73 26,60 52,17 

maximum 24,61 9,41 108,31 169,71 45,43 100,33 799,71 

II  

minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 13,04 15,04 

średnia 6,43 1,67 17,29 2,04 12,54 32,04 28,75 

maximum 20,18 3,49 49,42 3,73 15,79 69,32 42,19 

III 

minimum 5,19 0,00 6,68 0,00 0,00 13,32 10,66 

średnia 9,27 1,21 14,76 2,18 8,81 28,49 27,19 

maximum 14,99 1,82 22,01 7,17 15,43 58,13 61,40 
 

Tabela 42. Porównania średniej zawartości pierwiastków śladowych oznaczonych w osadach „pojezierza” 

z wielkościami „clarkowymi” i wykazanymi w rudach darniowych (wg Ratajczak, Rzepa 2012). 

  

zawartość [ppm] 

Co Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
średnia zawartość w osadach "pojezierza 

antropogenicznego" 
9,4 2,0 21,3 14,7 12,1 27,5 45,6 

średnia zawartość w skorupie ziemskiej 
*)

 25 0,2 100 55 75 12,5 70 

średnia koncentracja w rudach darniowych  
**)

 13 1,9 24 6,9 24 46 69 

* - wg Polańskiego, Smulikowskiego (1969) 

** - wg Ratajczaka, Rzepy (2012) 
  

 Wykazane koncentracje metali są niskie. Nie uzasadniają możliwości tworzenia przez 

nie własnych form mineralnych. Dotyczy to nawet manganu, pierwiastka „bliźniaczego” z 

żelazem i zachowującego się w sposób zbliżony w procesach hipergenicznych zmierzających 

do powstania osadów będących przedmiotem badań (tab. 40). W osadach z „pojezierza” z 

uwagi na ich charakter strukturalno-teksturalny, drobnodyspersyjny czy wręcz nawet 

kolomorficzny charakter składników mineralnych, obecność substancji organicznej – metale 

te są zapewne sorbowane powierzchniowo.  

 Jeszcze inny aspekt, który należy uwzględnić analizując uzyskane wyniki, to 

możliwość toksycznego oddziaływania niektórych z tych metali na środowisko a zwłaszcza 

wody. Większość z nich odznacza się bowiem znaczną łatwością przechodzenia w formy 

mobilne. Ale i w tej sytuacji ich zawartości zdają się nie stwarzać takiego zagrożenia (tab. 

41). 
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Rysunek 64. Graficzna ilustracja składu chemicznego osadów z trzech rejonów „pojezierza antropogenicznego”  
 

 
Rysunek 65. Graficzna ilustracja zawartości pierwiastków śladowych w osadach z „pojezierza antropogenicznego”  

SiO 2 TiO 2 MnO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O SO 4 H 2 O
+ strata 

prażenia

[% wag.]

SiO 2 TiO 2 MnO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O SO 4 H 2 O
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[% wag.]

SiO 2 TiO 2 MnO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O SO 4 H 2 O
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Rysunek 66. Graficzna ilustracja i porównanie zawartości pierwiastków śladowych w osadach z „pojezierza antropogenicznego” z tzw. wartościami „clarkowymi” 

(wg Polański, Smulikowski 1969) oraz średnią koncentracją w rudach darniowych (wg Ratajczak, Rzepa 2012). 
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 Wyniki oznaczeń ilości żelaza ekstrahowanego metodą DCB oraz buforem 

szczawianowym wskazują znaczne zróżnicowanie (tab. 43). Otrzymane wartości średnie 

stosunku FeOX/FeDCB mieszczą się w szerokim przedziale od 0,03 do 0,74. Wskazują też na 

zmienności uwarunkowane miejscem pochodzenia próbek. Najmniejsze ich wartości 

zanotowano w drugim rejonie a największe - w trzecim. Sytuacja ta dowodzi więc, że w 

rejonach dawnej eksploatacji górniczej w powstałych tutaj zbiornikach należy spodziewać się 

utworów z podwyższoną ilością utworów o wyższym stopniu krystaliczności, niż w obszarach 

w których eksploatacja została zakończona relatywnie w niedługim okresie czasu.  

 

Tabela 43. Wyniki oznaczeń zawartości żelaza ekstrahowanego metodą DCB oraz buforem 

szczawianowym  (OX) oraz stosunek tych dwóch wartości 

Rejon badań wartość 
FeOX FeDCB FeOX/FeDCB 

[% wag.] 

I 

minimum 0,92 0,91 0,04 

średnia 14,19 36,43 0,36 

maximum 31,09 48,43 0,64 

II  

minimum 0,52 2,55 0,03 

średnia 11,90 33,22 0,16 

maximum 21,09 51,43 0,42 

III 

minimum 14,70 11,55 0,34 

średnia 27,68 36,43 0,57 

maximum 31,09 70,52 0,74 

 

4.2. Skład mineralny osadów z „pojezierza antropogenicznego” 

Wstęp 

 Przystępując do interpretacji wyników badań fazowych osadów z „pojezierza” i 

ustalenia ich składu chemicznego ważna okazało się świadomość a także znajomość 

dotychczasowych dokonań na temat ich powstawania, charakteru geologicznego a zwłaszcza 

składu mineralnego. Posłużono się przy tym celu wiedzą wynikającą z badań podobnych 

genetycznie osadów. Należą do nich rudy darniowe (Ratajczak, Rzepa 2012), ochry 

(Kotlarczyk, Ratajczak 2002) czy nawet osady komutujące ujęcia wód podziemnych 

(Ratajczak, Witczak 1983).  
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 Utwory „pojezierza antropogenicznego” są osadami tworzącymi się w strefie 

hipergenicznej. Należy ona do najbardziej dynamicznych i złożonych części skorupy 

ziemskiej. Wynika to ze wzajemnego oddziaływania na siebie litosfery, atmosfery, hydrosfery 

i biosfery. Stąd też typ zachodzących procesów minerałotwórczych jest nie tylko dynamiczny, 

ale i skomplikowany. Sytuacja ta ma wpływ zarówno na rodzaj, skład mineralny jak i typ 

strukturalno-teksturalny powstających utworów oraz stanowiących je faz mineralnych. 

Nowopowstające minerały odznaczają się specyficznymi cechami. Są to tzw. utwory młode, 

bardzo drobnoziarniste, niekiedy wręcz kolomorficzne. Bywa, że ich skład chemiczny 

odbiega od standardowego. Powoduje to duże trudności analityczne. Szczególna rola w tych 

procesach dotyczy związków żelaza. Z uwagi na wybitną wrażliwość w przypadku zmian 

warunków fizycznych i chemicznych środowiska należą one do najbardziej ruchliwych 

składników tej strefy a wynika to m.in. z łatwości zmian ładunku elektrycznego 

stymulowanego reakcjami utleniania i redukcji. 

Charakterystyka makroskopowa osadów 

 Osady spotykane na „pojezierzu antropogenicznym” Łuku Mużakowa charakteryzują 

się m.in. zmiennym stopniem lityfikacji i porowatości. Słabiej skompaktowane odmiany 

zalegają przy brzegach zbiorników (fot. 8 a - d). Natomiast w miejscach wycieków wód 

sytuacja jest odmienna i dość specyficzna. Stają się one zwięzłe nawet lite (fot. 8 e – h). 

Przybierają również osobliwe formy. Są to nieduże stożki o kilkucentymetrowej wysokości 

przypominające „mini kratery” również o niedużej, kilkunastocentymetrowej średnicy (fot. 2 

b). Stanowi to rezultat wytrącania się osadów z wypływających wód przez centralnie 

umieszczony w nich drożny kanał. Taka sytuację można było obserwować m.in. w 

zbiornikach „Misa źródłowa 1” i „Misa źródłowa 2”. 

  Barwa tych osadów odznacza się dominacją czerwonej kolorystyki. Tym nie mniej jest 

zmienna od pomarańczowej do nawet brązowawej (fot. 2, 8).  
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 Niekiedy osady zawierały dostrzegalne makroskopowo kryształy gipsu. Wielkość 

niektórych z nich dochodziła nawet do 5 mm (fot. 8 a, g; 9 a, c, f). Zauważono również 

proszkowe, żółto zabarwione niekiedy nawet jaskrawo opalizujące naloty. Ich obfitość 

wzrastała zwłaszcza w okresie letnim, w okresach suszy (fot. 2 b). 

 Cechą charakterystyczną scementowanych odmian badanych wytrąceń jest obecność 

szczątków roślinnych. Są to w różnym stopniu zmacerowane pozostałości liści, łodyg, korzeni 

itp.. Obserwacje wykonane przy użyciu lupy binokularnej pozwoliły dostrzec w nich ślady 

struktur komórkowych tych szczątków (fot. 9 g) Wynika z nich także, że oprócz wspomnianej 

substancji organicznej zauważyć można, szczególnie w przypadku osadów pochodzących z 

wycieków punktowych kwaśnych wód, ślady działalności bakterii (fot. 9 b, d). 

Charakterystyka mikroskopowa badanych osadów  

Mikroskopowa identyfikacja składników fazowych powstających wytrąceń okazała się 

bardzo utrudniona. Wynikało to ze znacznej ich drobnokrystaliczności czy nawet obecności 

form bezpostaciowych lub kolomorficznych (fot. 10 b - d). Ich podstawową masę stanowiła 

nieidentyfikowalna mikroskopowo substancja o wyraźnie czerwonawym zabarwieniu z 

dostrzegalną niekiedy anizotropią. Zauważyć można było także struktury bakteryjne (fot. 10 

e, h). Formy te były inkrustowane przez substancję żelazistą. Ta samą substancję można było 

dostrzec w przypadku niektórych ziarn allogenicznych m.in. kwarcu. Również one były 

„obleczone” czerwono zabarwione substancję żelazistą (fot. 10 f). Zidentyfikowano także 

ziarna siarczanów – gipsu, a niekiedy również siarczanów żelaza (jarosytów – fot. 10 a). Stało 

się to możliwe dzięki wyraźnie wyższym barwom interferencyjnym wykazywanym przez te 

minerały. 
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Fotografia  8. Obrazy makroskopowe osadów pobranych w rejonie „pojezierza antropogenicznego”. 

Objaśnienia: a – próbka O-6 (m. Łęknica – rejon I); b – próbka O-24 (m.  Trzebiel – rejon II); c – próbka N4 

(m. Klein Loitz – rejon III); d – próbka N8 (Horlitza – rejon III); e - próbka O-58 (m. Nowe Czaple – rejon I);  

f – próbka O-7 (m. Łęknica – rejon I); g – próbka O-12 (m. Łęknica – rejon I); h – próbka O-20 (m. Tuplice – 

rejon II); 
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Fotografia  9.  Obrazy osadów z „pojezierza antropogenicznego” uzyskane przy pomocy lupy 

binokularnej. 

Objaśnienia: a, c – próbka O-2 (rejon I, miejscowość Łęknica) 

b, d – próbka O-7 (rejon I, miejscowość Łęknica) 

e – h – próbka O-8 (rejon I, miejscowość Łęknica) 
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Fotografia  10. Obrazy mikroskopowe osadów. 

Objaśnienia: a – kryształy jarosytu, XN, próbka O-7 (rejon I, m. Łęknica); b, c, d – bezpostaciowa, 

nieidentyfokowalna mikroskopowo substanacja żelazista z widocznymi śladami struktur bakteryjnych oraż 

szczątkami roślinymi, XN, próbka O-13 (rejon I, m. Łęknica); e, g, h– minerały żelaza inkrustujące substancje 

organiczną, próbka O-39 XN (e)(rejon I, Nowe Czaple); próbka O-55, 1N (g )i XN (h) (rejon I, Nowe Czaple); f 

- minerały żelaza inkrustujące ziarna kwarcu, XN, próbka O-10 (rejon I, Nowe Czaple); 

 

100 m
500 m

200 m100 m

100 m200 m

200 m100 m b

d

h

f

a

e

c

g



VI. Wyniki badań  

str. 128 

 

Wyniki badań fazowych 

Wprowadzenie 

W celu rozwiązania problematyki analitycznej zmierzającej do identyfikacji faz 

mineralnych budujących osady „pojezierza” posłużono się rezultatami analiz uzyskanych 

droga eksperymentalną. Ich celem było otrzymanie syntetycznych a przez to w pewnym 

sensie wzorcowych pod względem składu chemicznego i struktury odmian goethytu oraz 

schwertmannitu. W przypadku goethytu otrzymano poza tym dwa rodzaje tego wodorotlenku: 

drobno- i grubokrystaliczną. Przez pierwszą należy rozumieć krystality powstające wskutek 

szybkiej bezpośredniej krystalizacji w strefach hipergenicznych. Druga zaś charakteryzuje się 

kryształami goethytu o wyższym stopniu uporządkowania struktury wewnętrznej, które 

powstały poprzez powolną rekrystalizację z lepidokrokoitu (Schwertmann, Cornell 2000). 

Eksperymenty te służyły uzyskaniu takich syntetycznych odmian obu wodorotlenków, 

których efekty badań fazowych – dyfraktometrycznych, derywatograficznych, 

spektroskopowych w podczerwieni a także z zastosowaniem mikroskopu skaningowego 

mogłyby okazać się pomocne dla identyfikacji ich odmian – komponentów obecnych w 

osadach „pojezierza”. Rezultaty badań tak uzyskanych minerałów w formie graficznej 

przedstawiono na rysunkach 67 i 71. 

Głównymi fazami mineralnymi osadów „pojezierza” są: 

 goethyt -FeOOH; 

 schwertmannit Fe16O16(OH)12(SO4)2nH2O; 

 jarosyt KFe3(OH)6(SO4)2; 

 gips CaSO4 2H2O 

 składniki allogeniczne 
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Goethyt -FeOOH 

Obecnośc tego wodorotlenku została wykazana badaniami dyfraktometrycznymi na 

podstawie obecności diagnostycznych refleksów w wartościach dhkl = 4,18; 2,69 i 2,45 Å. 

Przykładowe krzywe dyfraktometryczne usyskane w przypadku próbek pochodzących z 

trzech rejonów badań są przedstawione na rysunku 68. W większości dyfraktogramów 

stosunek intensywności refleksów 110 (4,18 Å) i 111 (2,45 Å) jest nieduży. Wynosi on 

średnio 0,99. Takie jego wartości zadaniem Cornella i Schwertmanna (2003) świadczą, że 

minerał ten charakteryzuje się słabym uprządkowaniem struktury wewnętrznej. 

Wartosći refleksów diagnostycznych goethytu aczkolwiek zazwyczaj trudne do 

identyfikacji nie wykazują jednak przesunięć swych wartości w stosunku do wzorcowych. 

Sytuacja taka mogłaby zainstnieć z racji wykazanych (w tym metodą EDS) obecności Mn a 

zwlaszcza Al. Wg Jonasa i Soymara (1970) diadochowe podstawienia kationów żelaza przez 

mangan lub glin w sieci krystalicznej powodują zmianę tych wartości. 

Wyliczono wielkośc krystalitów goethytu. Dokonano tego na podstawie analizy 

szerokości połówkowej określonych refleksów (metoda FWHM – z ang. Full Width at Half 

Maximum). Posłużono się w tym celu wzorer Scherera, wykorzystując pomierzone wartości 

refleksów o wskaźnikach 101 oraz 111 wzdłuż kierunków sieciowych (111) i (110). 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawione zostały w tabeli 44. Dowodzą 

one, że kryształy goethytu budujące badane osady należą raczej do odmain typowych dla 

goetytu drobnokrystalicznego. 

Tabela 44. Wielkość krystalitów goethytu obliczona ze wzoru Scherrera 

próbka MD101 [Å] MD111 [Å] 

syntetyczny 

goethyt 

odmiana drobnokrystaliczna 171,4 53,4 

odmiana grubokrystaliczna 401,4 689,3 

średnia dla osadów z rejonu I 136,4 159,6 

średnia dla osadów z rejonu II 149,4 199,9 

średnia dla osadów z rejonu III 178,1 230,0 

Objaśnienia: MD101, MD111 – średnia wielkość krystalitów goethytu zmierzona na podstawie szerokości 

połówkowej pików o wskaźnikach 101 oraz 111, wzdłuż kierunków prostopadłych do płaszczyzn sieciowych o 

wskaźnikach odpowiednio (111) i (110)   
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Rysunek 67. Wyniki badań syntetycznych odmian goethytu 

Objaśnienia: a – odmiana grubokrystaliczna; b – odmiana drobnokrystaliczna 

I – analiza dyfraktometryczna; II – analiza derywatograficzna; III – badania spektroskopowe w podczerwieni  
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Rysunek 68. Przykładowe dyfraktogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym goethyt 

Objaśnienia: Gh – goethyt, Il – illit, J – Jarosyt, Q - kwarc 

a- rejon I (próbka O-41, Łęknica); b- rejon II (próbka O-22, Trzebiel); c – rejon III (próbka N-4b, Klein Kőlzig) 
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O formach morfologicznych goethytu z osadów „pojezierza antropogenicznego” 

można było się zorientować na podstawie obrazów uzyskanych przy zastosowaniu techniki 

SEM. Widoczne są na nich małe kryształy tego wodorotlenku o rozmarach około 0,05 m. 

Przybierają one postać igiełek, dachówek lub płytek. Gromadzą się w sposób 

nieuporządkowany tworząc agregaty (fot. 11,12). Rzadziej spotyka się struktury typu 

wachlarzykowatego uznawane za charakterystyczne dla tego wodorotlenku (fot. 13). 

Dodatkowe informacje na temat krystalochemii goethytu uzyskano dzięki badaniom z 

zastosowaniem EDS. Okazało się, że wodorotlenek ten może zawierać w swojej strukturze 

śladowe ilości kationów Si, Al, Ca. Powierzachnię jego ziarn lub nagromadzeń 

„zanieczyszczają” z kolei minerały siarczanowe (fot. 11).  

 

 

 
Fotografia  11. Obrazy SEM goethytu oraz widmo EDS (próbka O-22, rejon II, Trzebiel).  

Zauważyć można igiełkowe formy morfologiczne badanego wodorotlenku oraz wyraźnie podwyższoną 

koncentrację siarki mogącą świadczyć o sorpcji siarczanów na powierzchni badanych kryształów 
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Fotografia  12. Obrazy SEM goethytu. 

Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-10, Łęknica); b - rejon II (próbka O-24, Trzebiel). Widoczne igiełkowe 

nagromadzenia badanego minerału oraz drobne wachlarzykowate kryształy goethtytu 

a

b
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Fotografia  13. Obrazy SEM goethytu (próbka O-9,rejon I, Łęknica). Widoczne wachalrzykowate 

nagromadzenia charakterystyczne dla tego wodorotlenku  

 

Obecność goethytu w badanych osadach została potwierdzona badaniami 

derywatograficznymi. Termogramy próbek zawierających ten wodorotlenek zostały 

przedstawione na rysunku 69. Na krzywych DTG pierwszą zauważalną rekacją (po usunięciu 

wilgoci naturalnej) jest reakcja dehydroksylacji. Dla „czystego” goethytu wynosi ona około 

380
o
C (Langier–Kuźniarowa 1967; Wyrwicki 1988). Często jednak reakcja ta zachodzi już w 

temperaturze niższej o 100
o
C. Pojawia się w zakresie 245 – 265

o
C. Jest to dolna granica 

wartości podawanych dla reakcji dehydroksylacji wodorotlenków żelaza (Cornell, 

Schwertmann 2003). Dla syntetycznie uzyskanych odmian goethytu przyjmuje ona wartości 

270 oraz 333
o
C (odpowiednio dla odmiany drobno- oraz grubokrystalicznej). Maksimum 

reakcji dehydroksylacji dla próbek goethytu pobranych w rejonie Łęknicy wynosi ok. 275
o
C. 

Przesunięcia tej wartości może wynikać zarówno z polimineralnego charakteru próbek, jak 
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również z drobnokrystaliczności i słabego uporządkowania struktury goethytu (Paszkiewicz i 

in. 1983). Dla termogramów tego wodorotlenku bardzo charakterystyczny jest fakt, iż 

wyraźnemu ubytkowi masy rejestrowanemu na krzywych TG i DTG rzadko towarzyszy 

znaczniejszy efekt endotermiczny na krzywej DTA. Zwykle pojawia się on w postaci 

nieznacznego przegięcia, a bywa również, że jest on zupełnie niewidoczny. Obserwowany w 

tym zakresie temperatur skokowy ubytek masy może wynikać również z obecnosci substancji 

organicznej, która zaczyna się spalać w temperaturze ok. 240
o
C. Reakcji towarzyszy również 

efekt egzotermiczny przesunięty o kilkanaście stopni. Maskuje on całkowicie zachodzącą 

równocześnie dehydroksylację goethtytu. Zatem minerałowi temu można przypisać ubytki 

masy pojawiające się na krzywych TG i DTG tylko w przypadku próbek pozbawionych 

większej ilości substancji organicznej. Procentowy ubytek masy wynikający z reakcji 

dehydroksylacji tego wodorotlenku z dużym przybliżeniem jest w stanie określić procentową 

zawartość tego minerału w analizowanych próbkach. Przykładowo jeżeli w próbce O-11 

ubytek ten wyniósł ok. 9% wag.. to oznacza to, że procentowa zawartość tego minerału 

wynosi w przybliżeniu ok. 90%. Oszacowywanie to wydaje się być zawyżone i obarczone 

bardzo dużym błędem, a wynika przede wszystkim z polimineralnego charakteru próbek. 

Na widmach absorpcyjnych w podczerwieni (rys. 70) identyfikacji goethytu służą dwa 

charakterystyczne pasma pochodzące od drgań zginających OH. Zauważalne są one w 

okolicach 880 - 890 i 795 - 800 cm
-1 

(Cornell, Schwertmann 2003). Przesunięcie pasm z 

wzorcowych 892 cm
-1

 w kierunku niższych liczb falowych jest związane ze słabą 

krystalicznością goethytu (Cambier 1986 a, b). Porównanie odległości (rozstępu) między tymi 

dwoma pasmami daje miarę krystaliczności tego wodorotlenku. Im odległość ta jest większa 

tym wyższy jest jego stopień krystaliczności (Schwertmann i in. 1985; Cornell, Schwertmann 

2003). Zasada ta została wykazana zarówno w przypadku otrzymanych odmian syntetycznych 

jak również w sytuacji badanych osadów. Potwierdzenie tego stanowią również wielkości 
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krystalitów uzyskane za pomocą wzoru Scherrera. Na widmach spektroskopowych w 

podczerwieni występuje również pasmo drgań rozciągających Fe – O w okolicach 460 – 470 

cm
-1

 (rys. 70). Ponadto w zakresie 3200 – 3240 cm
-1 

zauważyć można, pasmo wynikające z 

drgań rozciągających OH. Jego przesunięcie z uznanych za wzorcowe (3140 cm
-1

) wynika z 

drobnokrystaliczności lub słabego uprządkowania struktury tego minerału (Van der Merel, 

Beutelspacherc 1976; Cornell, Schwertmann 2003). Często również duża ilość 

zaadsorbowanej wody skutecznie maskuje inne pasma o okolicach 3490 i 3660 cm
-1

, które 

pochodzą od drgań rozciągających OH (Russell i in. 1974).  

 
Rysunek 69. Termogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym goethyt 

Objaśnienia: a- rejon I (próbka O-41, Łęknica); b- rejon II (próbka O-22, Trzebiel); c – rejon III (próbka N-4b, 

Klein Kőlzig) 

a

b

c
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Rysunek 70. Widma IR próbek osadów zawierających w swym składzie goethyt 

Objaśnienia: a- rejon I (próbka O-41, Łęknica); b- rejon II (próbka O-22, Trzebiel) 

 

Schwertmannit Fe16O16(OH)12(SO4)2nH2O 

 Podobnie jak w przypadku goethytu charakterystyczną cechą tego minerału jest niski 

stopień jego krystaliczności. W znacznym stopniu utrudnia to jego identyfikacje m.in. przy 

zastosowaniu metod dyfrakcyjnych. Tym nie mniej jego obecność została potwierdzona 

dzięki takim właśnie analizom wykonanym zarówno w przypadku próbek naturalnych jak i 

syntetycznie uzyskanych (rys. 71 i 72). Podstawę tego stanowiły refleksy dhkl – 2.55 (212); 

2.39 (310); 4.86 (111) Å. Ze względu na ich koincydencję ze zdecydowanie silniejszymi 

„pikami” goethytu oraz kwarcu jego obecność bywa jednakże niejednokrotnie maskowana. W 

celu rozwiązania tego dylematu zastosowano metodę selektywnej ekstrakcji (SE) oraz 

rejestrację otrzymanych efektów przy pomocy dyfraktogramów różnicowych (DXRD). 

Przykład takiej procedury przedstawiony został na rysunku  73. Wynika z niego, iż 

dyfraktogram próbki naturalnej nie ujawnia refleksów diagnostycznych dla tego 

a 

b 
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hydroksysiarczanu. Z kolei zarejestrowano dyfraktogram próbki, z której zostały usunięte 

wszystkie słabo krystaliczne wodorotlenki żelaza. Dokonano tego poprzez godzinną 

ekstrakcję próbki przy użyciu 0,2M buforu szczawianowego. Zarejestrowany dyfraktogram 

charakteryzuje się obecnością wyraźnych szerokich pików diagnostycznych dla goethytu. W 

celu sprawdzenia czy wyekstrahowane połączenia żelaza związane były w schwertmannicie, 

odjęto oba zarejestrowane wcześniej dyfraktogramy (przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel 2010). Efektem tych działań było uzyskanie dyfraktogramu DXRD. Wykazywał on 

obecność refleksów diagnostycznych badanego hydroksysiarczanu. Szczególnie istotne jest 

zauważalność najsilniejszego refleksu dhkl = 2.55 Å.  

 

 
Rysunek 71. Dyfraktogram (I), termogram (II) oraz widmo IR (III) schwertmannitu uzyskanego na 

drodze syntezy laboratoryjnej 
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Rysunek 72. Dyfraktogram próbki zawierającej w swym składzie schwertmannit (O-59, rejon I, Nowe 

Czaple)  

Objaśnienia: Sch – schwertmannit, Q – kwarc 
 

 
Rysunek 73. Dyfraktogram różnicowy próbki O – 65 (rejon I, Nowe Czaple) 

Objaśnienia: czerwona linia – dyfraktogram surowy; niebieska linia – dyfraktogram próbki po 

szczawianowaniu; czarna linia – dyfraktogram różnicowy (DXRD)  
 

  

 Obecność tej fazy mineralnej w badanych osadach została potwierdzona za pomocą 

wyników analiz derywatograficznych (rys. 71 i 74), Charakterystyczne i diagnostyczne jest 

występowanie podwójnych pików: egzo i endotermicznego w zakresie temperatur około 600
o
 

oraz 700
o
C. Efekty te odpowiadają krystalizacji Fe2(SO4)3 a następnie rozkładowi tego 

siarczanu w hematyt z uwolnieniem SO3 (Schwertmann i in. 1995; Cornell, Schwertmann 

2003). 
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Rysunek 74. Termogram próbki zawierającej w swym składzie schwertmannit (O-10, rejon I, Łęknica) 

  

 Widma absorpcyjne w podczerwieni umożliwiające identyfikację schwertmannitu są 

przedstawione na rysunkach 71 oraz 75. Pierwsze charakterystyczne dla tego minerału pasmo 

występujące w zakresie liczb falowych 3322 – 3424 cm
-1

. Pochodzi ono od drgań zginających 

cząsteczek wody. W przebiegu widma spektralnego można również zauważyć efekt drgań 

rozciągających wiązań Fe – O o wartości około 970 cm
-1 

oraz 1170 – 1212, 1110 – 1140 i 

1040 – 1070  cm
-1

. Wynikają one  z obecności  drgań v3[SO4] (Cornell, Schwertmann 2003). 

 
Rysunek 75. Widmo IR osadu zawierających w swym składzie mineralnym schwertmannit - próbka O-58 

(rejon I, Nowe Czaple) 
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 Morfologię kryształów schwertmannitu ustalono wykorzystując obrazy SEM i 

HRSEM (fot. 14 - 16). W badanych osadach minerał ten tworzy charakterystyczna igiełkowe 

kryształy. Ich długość jest niewielka i wynosi od 0,5 do 2 m. Łącza się one w „jeżykowate” 

agregaty (struktury zwane z ang. „hedge-hog”). Zauważono też kryształy schwertmannitu 

tworzące sferoidalne formy. Przebieg krzywych EDS wskazuje na obecność w 

schwertmannicie śladowych ilości kationów Mg, Al i Si (fot. 14). 

 

 
Fotografia  14. Obraz SEM i widmo EDS uzyskane dla osadu zawierającego w swym mineralnym 

schwertmannit (próbka O-9, rejon I, Łęknica).  

Widoczne charakterystyczne dla tego minerału „jeżykowate” agregaty  
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Fotografia  15. Obraz SEM i widmo EDS kryształów schwertmannitu (próbka O-12, rejon I, Nowe 

Czaple).  

Widoczne sferoidalne kształty utworzone przez badany hydroksysiaczan żelaza  
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Fotografia  16. Obrazy SEM oraz HRSEM kryształów schwertmannitu. 

Objaśnienia: a – próbka O-8 (rejon I, Łęknica); b- próbka O-58 (rejon I, Łęknica)  

Widoczne stuktury typu „hedge-hog”wielkość kryształów wynosi ok 0,5 m) 

a

b
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 Obecność schwertmannitu w osadach wykazano również wykorzystując rezultaty 

badań z zastosowaniem spektroskopii Mössbauera. Badania te przeprowadzone zostały 

zarówno na materiale syntetycznym jak i próbkach naturalnych (O-58, rejon I). Wyniki 

pomiarów zostały przedstawione na rysunkach  76 i 77. Zestawione je również w tabeli 45.  

Z przebiegu widm wynika, że obecne w strukturze tego minerału kationy żelaza występują 

jedynie na trzecim stopniu utlenienia w konfiguracji oktahedralnej. Widma zarówno 

schwertmannitu syntetycznego jak i naturalnego zawierają dublet kwadrupolowy, składający 

się z dwóch szerokich linii. Charakteryzuje się on przesunięciem izomerycznym (IS) 

wynoszącym 0,34 – 0,36 mm/s w przypadku syntetycznego materiału i 0,29 – 0,43 mm/s w 

sytuacji próbki naturalnej. Wartość rozszczepienia kwadrupolowego (QS) waha się w 

granicach od 0,49 do 0,95 mm/s w pierwszym przypadku oraz od 0,61 do 1,08 mm/s w 

drugim. Dowodzi to niższej symetrii w przypadku próbek naturalnych. Widma rejestrowane 

w temperaturze -265,15
o
C wykazują kwadrupolowy sekstet wskazujący na proces 

magnetycznego uporządkowania schwertmannitu. Asymetryczny kształt widma potwierdza, 

że proces uporządkowania magnetycznego nie jest wywołany obecnością jonów 

siarczanowych w strukturze badanego minerału. W tym wariancie wartość przesunięcia 

izometrycznego waha się w granicach odpowiednio od -0,06 do 0,47 mm/s oraz ≈ 0,51 mm/s 

(dla próbki naturalnej). Natomiast w sytuacji materiału syntetycznego wartość rozszczepienia 

kwadrupolowego obejmuje zakres od -0,10 do 0,74 mm/s. Dla próbek pobranych w rejonie 

prowadzonych badań wartość ta waha się od -0,11 do –0,08 mm/s. Wartości te wskazują jak 

było można się spodziewać na lepsze uporządkowanie struktury synetycznych odmaian tego 

minerału. 

Tabela 45. Wyniki badań z wykorzystaniem widma mössbauera (próbka syntetyczna i naturalna) 

Próbka 
Temperatura 

[
o
C] 

A [%] 
IS 

[mm/s] 

QS 

[mm/s] 
Hhf [T] 

G/2 

[mm/s] 
Uwagi 

Syntetyczny 

schwertmannit 

 

26 
52.48 0.344 0.536 - 0.11 Fe

3+
 (okta) 

47.52 0.347 0.871 - 0.13 Fe
3+

 (okta) 

26 24.86 0.358 0.707 - 0.10 Fe
3+

 (okta) 
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34.27 0.356 0.492 - 0.11 Fe
3+

 (okta/tetra) 

40.87 0.361 0.951 - 0.15 Fe
3+

 (okta) 

-265.15 

32.69 0.466 -0.089 46.31 0.25 
 

21.61 0.460 -0.068 49.18 0.25 
 

41.34 0.447 -0.100 43.99 0.34 
 

4.35 -0.056 0.742 - 0.30 
 

próbka O-58  

(rejon I, Nowe 

Czaple) 

26 100 0.388 0.727 - 0.24 Fe
3+

 (okta) 

26 

41.01 0.431 0.617 - 0.17 Fe
3+

 (okta) 

24.80 0.294 0.611 - 0.19 Fe
3+

 (okta/tetra) 

34.19 0.377 1.079 - 0.20 Fe
3+

 (okta) 

-265.15 

10.87 0.524 -0.076 38.87 0.35 
 

37.11 0.509 -0.107 45.66 0.29 
 

15.17 0.519 -0.083 48.83 0.29 
 

36.84 0.507 -0.114 43.16 0.35 
 

Objaśnienia: IS – przesunięcie izomerowe, QS – rozszczepienie kwadrupolowe, H – pole nadsubtelne 
 

 

 

 
Rysunek 76. Widmo mössbauerowskie syntetycznego schwertmannitu rejestrowane:  

- w temperaturze pokojowej (szeroki (a) oraz wąski (b) zakres rejestrowanych prędkości)  

- w temperaturze ciekłego helu (-265,15
o
C) (szeroki zakres rejestrowanych prędkości) (c) 

a 

b 

c 
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Rysunek 77. Widmo mössbauerowskie próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) rejestrowane:  

- w temperaturze pokojowej (szeroki (a) oraz wąski (b) zakres rejestrowanych prędkości)  

- w temperaturze ciekłego helu (-265,15
o
C) (szeroki zakres rejestrowanych prędkości) (c) 

 

 

Jarosyt KFe3(OH)6(SO4)2 

Jarosyt stwierdzony w badanych osadach charakteryzują się wysoką krystalicznością. 

Jego identyfikacja na dyfraktogramach jest możliwa dzięki obecności refleksów o 

wartościach dhkl: 3.08; 3.11; 5.09 Å. Dyfraktogramy próbek zawierających w swym składzie 

mineralnym jarosyt zostały przedstawione na rysunku 78. 

a 

b 

c 
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Rysunek 78. Dyfraktogramy osadów zawierających w swym składzie mineralnym jarosyt. 

Objaśnienia: a – próbka O-47 (rejon I, Nowe Czaple); b – próbka O-25 (rejon II, Trzebiel);  

c - próbka N4j (rejon III,  Klein Kőlzig) 

Gh – goethyt, Gy - gips, J – Jarosyt, Q - kwarc 
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Obecność tych minerałów została również potwierdzona przebiegiem niektórych 

krzywych termicznych. Termogramy próbek zawierających badane hydroksysiarczany 

zamieszczono na rysunku 79. Bardzo wyraźnie jest na nich zaznaczone występowanie 

efektów endotermicznych w zakresie 400 do 700
o
C. W pierwszej fazie pochodzą od procesu 

dehydroksylacji jarosytu. Natomiast drugi charakterystyczny efekt endotermiczny związany 

jest z usuwaniem siarczanów obecnych w strukturze tego minerału. Jednemu i drugiemu 

efektowi odpowiada wyraźny ubytek masy. 

 
Rysunek 79. Termogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym jarosyt 

Objaśnienia: a – próbka O-47 (rejon I, Nowe Czaple); b – próbka O-25 (rejon II, Trzebiel);  

c - próbka N4j (rejon III,  Klein Kőlzig) 

a

b

c
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Na widmach absorpcyjnych w podczerwieni osadów widocznych jest kilka pasm 

charakterystycznych dla tego minerału (rys. 80). Maksima odpowiadające liczbom falowym 

443, 628, 665 990, 1086 oraz 1190 cm
-1

 pochodzą od drgań grupy SO4. Kolejne 

charakterystyczne i diagnostyczne pasma odpowiadają liczbom falowym w wartościach około 

472 oraz 508 cm
-1

. Pochodzą one od drgań wibracyjnych sieci krystalicznej jarosytu. Z kolei 

maksimum o liczbie falowej 3385 cm
-1

 jest wywołane drganiami grup OH.  

 

 
Rysunek 80. Widmo absorpcyjne w podczerwieni próbki N4j (rejon III, Klein Kőlzig) 

 

Obrazy uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) oraz 

przy pomocy wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego (HRSEM) 

wykazały, że kryształy tego minerału przybierają zazwyczaj symetrię bipiramidalną (fot. 17 - 

19). Ich rozmiary kryształów nie przekraczają kilku m. Zaobserwowano również osobniki 

mniejsze od 1 m. Te ich odmiany mogą być efektem działalności mikroorganizmów lub 

rekrystalizacji drobnokrystalicznego schwertmannitu (fot. 17 - 18). 
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Fotografia  17.  Obrazy SEM (a) oraz HRSEM (b) jarosytu.  

Widoczne kryształy minerału o wysokim stopniu krystaliczności (a) oraz odmiany, które 

najprawdopodobniej powstały wskutek procesów wtórnych (b). 

Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-53, Łęknica); b – rejon I (próbka O-58, Nowe Czaple) 

 

 
Fotografia  18. Obrazy HRSEM (a) oraz SEM (b) jarosytu. Widoczne kryształy minerału o które 

najprawdopodobniej powstały wskutek procesów wtórnych (a) oraz kryształy o charakterystycznej 

bipiramidalnej symetrii. 

Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-58, Nowe Czaple); b – rejon II  (próbka O-18, Tuplice) 

a b

a b
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Fotografia  19. Obrazy SEM i widmo EDS jarosytu. (próbka N4j, rejon III, Klein Kőlzig)  

Widoczne kryształy o wysokim stopniu krystaliczności, których wielkość wynosi do kilku m  

 

Gips CaSO4 * 2H2O 

 Obecność tego siarczanu w osadach z Łuku Mużakowa można dostrzec 

makroskopowo (fot. 8d).  Dyfraktogramy próbek osadów zawierają „piki” sygnalizujące 

obecność gipsu przedstawione zostały na rysunku 81. Posiadają one wartości dhkl: 7.63, 4.28, 

3.07 Å. 
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Rysunek 81. Dyfraktogramy próbek osadów zawierających w swym składzie mineralnym gips. 

Objaśnienia: a – próbka O-39 (rejon I, Nowe Czaple) 

b – próbka N4b (rejon III, Klein Kőlzig) 

Q – kwarc, J – jarosyt, Gy- gips, Gh- goethyt 
 

 Obserwacje mikrostrukturalne prowadzone z wykorzystaniem elektronowego 

mikroskopu skaningowego pokazały, że minerał ten tworzy kryształy o pokroju 

tabliczkowym. Częste jest ich występowanie w formie zrostów bliźniaczych. Ilustrują to 

fotografie 20 - 22. Obecność tych siarczanów została potwierdzona również rezultatami badań 

EDS. 

a

b
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Fotografia  20. Obraz SEM i widmo EDS gipsu. (Próbka O-8, rejon I, Łęknica).  Widoczne 

charakterystyczne dla tego minerału rozetkowe agregaty 

 
Fotografia  21. Obraz SEM oraz widmo EDS gipsu (próbka O-23, rejon II, Trzebiel). Widoczne kryształy 

gipsu o tabliczkowym pokroju 
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Fotografia  22. Obrazy SEM gipsu. Widoczne tabliczkowe formy morfologiczne badanych kryształów (a) 

oraz charakterystyczne dla nich skupienia rozetkowe. 

Objaśnienia: a - rejon I (próbka O-3, Łęknica); b – rejon I (próbka O-8 ,Łęknica)  

 

a

b
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Składniki allogeniczne 

Badane osady budują także minerały allogeniczne. Należą do nich kwarc, kaolinit, illit 

(fot. 23 - 25). Dominującym wśród nich wydaje się być kwarc. 

Obecność tych minerałów wykazana została w wyniku przeprowadzonych badań 

fazowych. Jednakże ich obecność sygnalizowały także wyniki analiz chemicznych. Sądzić tak 

można na podstawie obecności SiO2, Al2O3, K2O i Na2O. (tab. 40) 

 Z przebiegu krzywych dyfraktometrycznych i obecności charakterystycznych 

refleksów można sądzić zarówno o występowaniu kwarcu jak i minerałów ilastych (rys. 82). 

Także badania spektroskopowe w podczerwieni oraz derywatograficzne potwierdziły 

obecność tych minerałów w analizowanych osadach.  

 
Rysunek 82. Dyfraktogramy próbek ze zaznaczającą się obecnością składników allogenicznych 

Objaśnienia: a - próbka O-4 (rejon I, Łęknica);  b – próbka O-27 (rejon I, Łęknica) 

Sch – schwertmannit, Q – kwarc, Il- illit, K – kaolinit 

Najsilniejsze pasma absorpcyjne sygnalizujące obecność kwarcu leżą zwykle w 

zakresie liczb falowych 950 – 1200 cm
-1 

(asymetryczne drgania rozciągające Si – O - Si i Si – 
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O – Al) oraz 400 - 550 cm
-1

 (drgania zginające O – Si - O). W przedziale 600 - 800 cm
-1

 

występują pasma odpowiadające symetrycznym drganiom rozciągającym Si-O-Si oraz Si-O-

Al. Najsilniejsze pasma kwarcu przypadają na liczby falowe 1172, 1150, 1084, 798, 780, 697, 

512, 462 cm
-1

. (rys. 83).  

Spektrogramy badanych próbek wykazują niekiedy również charakterystyczne dla 

minerałów ilastych pozycje pasm absorpcyjnych. W zakresie 1200 – 400 cm
-1

 zaznaczają się 

pasma związane z drganiami szkieletu glino-krzemowego, z najintensywniejszymi z nich w 

pozycji ok. 1033 i 1009 cm
-1

. Są to pasma pochodzące od drgań atomów warstwy 

tetraedrycznej (rys. 84). 

 
Rysunek 83. Widmo IR próbki O-4 (rejon I, Łęknica) z zaznaczonymi pasmami pochodzącymi od kwarcu 

(najsilniejsze pasma kaolinitowe zostały usunięte metodami matematyki spektralnej). 

 
Rysunek 84. Widmo IR próbki O-4 (rejon I, Łęknica) z zaznaczonymi pasmami pochodzącymi od 

kaolinitu. 

O formach morfologicznych kwarcu można zorientować się na podstawie obserwacji 

mikroskopowych w świetle spolaryzowanym (fot. 10 f) oraz z wykorzystaniem techniki SEM. 

Minerał ten bardzo często jest inkrustowany przez minerały żelaziste (fot. 25).  
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Fotografia  23. Obraz SEM kaolinitu. Próbka O-40 (rejon I, Nowe Czaple) 

 
Fotografia  24. Obraz SEM kaolinitu. Próbka O-41 (rejon I, Nowe Czaple). Widoczne pojedyncze blaszki 

kaolinitu 
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 Fotografia  25. Obraz SEM krysztalów kwarcu inkrustowanych przez mineralizację żelazistą. 

Ojjaśnienia: a, b – próbka O-46 (rejon I, Nowe Czaple) 

b

a
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4.3. Osady „pojezierza antropogenicznego” jako sorbenty mineralne 

 Przeprowadzono badania mające na celu ustalenie niektórych cech fizyko-

chemicznych osadów „pojezierza” decydujących o ich właściwościach sorpcyjnych. Były 

nimi powierzchnia właściwa, wielkość porów i ich rozkład. Inspirację tego typu analiz był 

żelazisty charakter tych osadów – dominacja w ich składzie mineralnym wodorotlenku żelaza. 

Jak już wspomniano podobny skład fazowy wykazują m.in. rudy darniowe, ochry oraz osady 

kolmatacyjne. W takiej sytuacji decyduje on o właściwościach sorpcyjnych przesądzając 

nawet o traktowaniu ich jako sorbentów mineralnych. 

Przedmiot badań stanowiła próbka osadów O-58 pochodząca z rejonu I. Jej skład chemiczny 

jest podany w tabeli 46. 

Tabela 46. Skład chemiczny próbki osadów podanych badaniom własności sorpcyjnych 

Próbka 
SiO2 TiO2 MnO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO4 H2O

+
 

strata 

prażenia 

[% wag.] 

O58 27,02 0,05 0,0024 1,02 60,09 0,01 0,04 0,14 1,22 9,46 1,47 20,71 

 

 Skład mineralny tej próbki ustalono rentgenograficznie. Z krzywej dyfraktometrycznej 

wynika, że obok schwertmannitu jej składnikiem jest kwarc (rys. 85). Nie stwierdzono 

natomiast refleksów pochodzących od jarosytu, którego obecność zdaje się sygnalizować 

znaczna obecność jonów SO4
2-

. 

 
Rysunek 85. Krzywa dyfraktometryczna próbki osadów poddanych badaniom własności sorpcyjnych. 

Objaśniania: Sch – schwertmannit; Q - kwarc 
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 Wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących właściwości sorpcyjne próbki 

zostały przedstawione na rysunkach 87 - 89 oraz w tabeli 47. 

 Przebiegowi krzywych adsorpcji/desorpcji azotu odpowiada II-gi typ przebiegu 

izotermy (Paterson, Tait 1977) (rys. 86 i 87). Stwierdzenie to jest o tyle istotne, gdyż dla 

każdego typu izoterm stosuje się odpowiednie równanie empiryczne. W przypadku II-giego 

typu izotermy zastosowanie ma równanie Brunauera – Emmetta – Tellera zwane izotermą 

BET (McKay 1996; Ościk 1979). Ponadto krzywe adsorpcji oraz desorpcji azotu nie 

pokrywają się ze sobą (rys. 87). Wytłumaczeniem tego zjawiska może być teza o obecności 

mikroporów w badanym osadzie. Hipotezę tę potwierdzają obliczenia przeprowadzone 

metodą Vt-plot (tab. 47). Na rysunkach 88 oraz 89 przedstawione zostały dwa wykresy dla 

dwóch metod pozwalające na określenia rozkładu wielkości porów w analizowanym 

materiale. Uzyskane wyniki potwierdzają obecność dwóch rodzajów porów (mikro- i 

mezopory). Mikro pory posiadają średnicę 20,27 Å (obliczenia metodą DFT) oraz 13,97 Å 

(dla metody BJH) i jest ich najwięcej w analizowanej próbce (pierwszy pik na wykresach). 

Dla mezoporów, średnica wyznaczona w oparciu o metodę DFT, wynosi 50,68 Å. Natomiast 

w przypadku metody BJH - 38,12 Å.  

 
Rysunek 86. Izotermy równowagi adsorpcyjnej (Ościk, 1979).  

Objaśnienia: a – ilość adsorbatu związana przez jednostkę ilości adsorbentu,  

pi – ciśnienie cząstkowe lub stężenie adsorbatu w fazie, w której zachodzi adsorpcja. 
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Rysunek 87. Izoterma adsorpcji/desorpcji azotu dla próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 

 

 

Tabela 47. Wyniki badań powierzchni właściwej oraz rozkładu porów w próbce O-58 (rejon I, Nowe 

Czaple) 

 Oznaczany parametr Wykorzystana metoda Wartość Jednostka 

Powierzchnia właściwa multipoint BET 61,02  [m
2
/g] 

Powierzchnia mikroporów 
Vt plot 

29,21 [m
2
/g] 

Objętość mikroporów 0,015 [cm
3
/g] 

Całkowita objętość porów 
DFT 0,057 [cm

3
/g] 

BJH 0,049 [cm
3
/g] 

Rozmiar porów 
DTF 50,68 [Å] 

BJH 38,12 [Å] 

 

 
Rysunek 88. Różnicowy rozkład wielkości porów (metoda DFT) w próbce O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 

 

20,27 Å 

50,68 Å 
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Rysunek 89. Różnicowy rozkład wielkości porów (metoda BJH) dla próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 

 

 Powierzchnia właściwa osadów „pojezierza” reprezentowanych przez próbkę O-58 

została wyznaczona z wykorzystaniem metody BET (Brunauer i in. 1938). Wyniosła ok 61 

m
2
/g (tab. 47). Tabela ta podaje również inne cechy fizyko-chemiczne charakteryzujące te 

osady jako sorbenty. 

 Powierzchnia właściwa osadów z „pojezierza” okazała  się dużo niższa od wartości 

przytaczanych w przypadku „czystego” schwertmannitu. Cornell i Schwertmann (2003) 

podają, że są one zawarte w przedziale od 125 do 225 m
2
/g. Jest także mniejsza od ustalonych 

w przypadku rud darniowych: 80 – 140 m
2
/g (Ratajczak, Rzepa 2012) czy ochr  

160 - 210 m
2
/g (Kotlarczyk, Ratajczak 2002). 

 

4.4. Szybkość powstawania i masa osadów 

 Szybkość powstawania osadów w zbiornikach „pojezierza” jak i ich masę starano się 

ustalić eksperymentalnie. Zabiegi te polegały na zanurzeniu płytek ceramicznych w wodach 

11 zbiorników przez okres niemal jednego roku (od października 2009 do września 2010 

roku) (patrz rozdz. IV.2). W tym interwale czasowym obserwowano i identyfikowano 

zarówno intensywność procesów osadzania się utworów na płytkach jak i ich skład 

13,97 Å 

38,12 Å 
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chemiczny oraz mineralny. Z rezultatów badań chemicznych (tab. 48) wynika absolutna 

dominacja Fe2O3. Natomiast koncentracje niektórych składników osadów 

„eksperymentalnych” są obniżone w stosunku do średnich ich wartości uzyskanych w 

przypadku sedymentów pochodzących z całego „pojezierza”. Dotyczy to m.in. SiO2 i Al2O3. 

Sytuacja ta jest łatwa do wytłumaczenia, bowiem tlenki te są składnikiem minerałów 

allogenicznych, których obecność byłaby trudna do wyjaśnienia w sytuacji eksperymentów. Z 

kolei rezultaty analiz fazowych (dyfraktometrycznych) wykazały, że w zasadzie jedynym 

składnikiem mineralny, osadów wytracających się na płytkach ceramicznych jest 

schwertmannit (rys. 90). 

Tabela 48. Skład chemiczny osadów wytrącanych na płytkach ceramicznych w trakcie badań 

eksperymentalnych („Wyciek źródłowy”, wrzesień 2010 rok) 

Próbka 

Zawartość [% wag.] 

SiO2 TiO2 MnO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO4 H2O
+
 

strata 

prażenia 
"Wyciek 

źródłowy", 

wrzesień 

2010 rok 

0,12 0,07 0,0016 0,21 68,94 0,05 0,05 0,08 0,09 6,35 6,13    19,80     

 

 
Rysunek 90. Dyfraktogram próbki osadu uzyskanego w wyniki przeprowadzonego eksperymentu 

(„Wyciek źródłowy”, wrzesień 2010 rok) 

Objaśnienia: Sch - schwertmannit 

 W tabeli 49 podane zostały wyniki przeprowadzonego eksperymentu. Graficznie 

przedstawiono je na rysunku 91. Daje się zauważyć zróżnicowanie ilościowe masy 
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wytrącających się osadów w kolejnych zbiornikach. Obejmuje ono interwał od 57 mgFe/cm
2
 

(zbiornik „Hydro”, wrzesień 2010 roku) do prawie 13 tyś. mgFe/cm
2
 („Wyciek źródłowy”, 

wrzesień 2010 roku). Przytaczane wartości dotyczą przyrostów miesięcznych masy (tab. 49). 

Tabela 49. Masa wytrąconych osadów w zbiornikach „pojezierza” (ustalenia eksperymentalne) 

miesiąc 

poboru próby 

Ilość wytrąconego żelaza [mg Fe/cm2]/miesiąc 

Misa 

źródłowa 1 

Misa 

źródłowa 2 

Misa 

źródłowa 3 

Wyciek 

źródłowy 

Martwy 
Las 

II 

Martwy 

Las 

Rozlewisko Jedynka Hydro 
Zielony 

Staw 
Afryka 

listopad 

2
0
0
9
 

468,45 401,46 985,56 1015,45 864,45 1545,45 1265,45 256,46 1845,46 1645,46 1345,45 

grudzień 540,85 357,47 1067,07 3646,46 1723,77 1854,49 1148,71 256,46 1148,71 1723,77 1102,21 

styczeń 

2
0
1
0
 

2618,27 540,85 1037,07 4653,64 512,89 1684,27 1633,94 96,77 1633,94 478,95 2431,81 

luty 965,14 572,97 1575,06 4423,45 512,89 487,72 637,54 96,77 537,54 478,95 1895,46 

marzec 654,67 376,23 1402,48 5269,12 512,89 487,72 637,54 96,77 537,54 478,95 1045,46 

kwiecień 121,58 344,76 939,77 655,96 512,89 487,72 1030,86 96,77 1030,86 166,65 548,09 

maj 178,73 170,04 514,29 7054,69 465,22 618,48 2635,60 123,50 2635,60 1557,25 258,31 

czerwiec 190,69 130,82 613,88 1261,99 321,24 319,99 724,64 266,47 724,64 313,07 396,76 

lipiec 305,01 252,42 317,61 2552,51 980,14 415,00 1430,56 378,66 1430,56 1131,68 2254,36 

sierpień 178,50 144,22 528,14 8424,11 508,33 146,81 1141,78 168,01 1141,78 645,47 796,37 

wrzesień 125,99 181,66 142,76 12914,86 281,76 84,69 773,09 57,62 773,09 386,63 214,75 

minimum 121,58 130,82 142,76 655,96 281,76 84,69 637,54 57,62 537,54 166,65 214,75 

średnia 577,08 315,72 829,43 4715,66 654,23 739,30 1187,25 172,20 1221,79 818,80 1117,18 

maximum 2618,27 572,97 1575,06 12914,86 1723,77 1854,49 2635,60 378,66 2635,60 1723,77 2431,81 

minimum 57,62 

średnia 1122,60 

maximum 12914,86 
 

 
Rysunek 91. Zmienność ilości wytrącających się osadów w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 

 Z interpretacji zmian czasowych dotyczących masy wytrącających się osadów wynika, 

że w większości zbiorników obowiązuje trend charakteryzujący się wzrostem ich tempa w 

miesiącach zimowych oraz ich spadku w okresie letnim. Tendencje progresywne dały się 

także zauważyć w maju oraz częściowo w lipcu/sierpniu 2010 roku. Najprawdopodobniej 
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spowodowane to zostało wiosennymi czy letnimi powodziami. Masy pojawiających się 

wówczas wód spowodowały spadek ich mineralizacji. Zmieniła też zapewne warunki fizyko-

chemiczne powodując podwyższenie się intensywności reakcji wytrącania się połączeń żelaza 

– głównego składnika osadów. 

 Wyniki uzyskane podczas tych eksperymentów a dotyczące masy powstających 

osadów korelowano z ilością żelaza rozpuszczonego w wodach zbiorników. Dokonano tego 

np. w przypadku zbiornika „Misa źródłowa 1”, gdzie ilość żelaza całkowitego była 

największa. Okazało się, że znaczne były w nim ilości osadów wytrącających się na 

zanurzonych płytkach ceramicznych. 

Podobne eksperymenty zmierzające do ustalenia prędkości i masy osadów wytrącających się 

z wód przeprowadził Carpenter i Hayes (1980). Środowisko, w którym dokonywali badań 

było jednakże dalece różne od warunków AMD „pojezierza”. Dotyczyło bowiem potoku 

górskiego. Uzyskane wyniki – wielkości masy wytrąconych osadów okazała się wyraźnie 

mniejsza. Potwierdza jednak istnienie mechanizmów zmierzających do zmiany charakteru 

fizyko-chemicznego połączeń żelaza i wytrącania się ich w postaci połączeń mineralnych. 

 
Rysunek 92. Wykres miesięcznych zmian ilości wytrąconych związków żelaza  

[mgFe/cm
2
]/m-c 

4.5. Omówienie wyników badań 

Wykazane asocjacje mineralne w osadach powstających i zalegających w zbiornikach 

„pojezierza antropogenicznego” Łuku Mużakowa stanowi efekt reakcji stymulowanych 

wartościami parametrów fizyko-chemicznych charakteryzujących reżim wypełniających je 
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wód. Jest on warunkowany głównie wartościami pH, potencjału Eh a także wykazaną 

mineralizacją wód. Uśrednione wartości tych parametrów są podane w tabelach 50 - 51 oraz 

przedstawione na rysunkach 44 i 45. 

Wody „pojezierza” bez względu na lokalizację zbiorników charakteryzują się niskimi 

wartościami pH, wysokimi potencjału Eh, słabo utleniającymi rH i znaczną obecnością 

niektórych jonów, zwłaszcza kationów żelaza a w dalszej kolejności Ca
2+

 i SO4
2-

. Wartości 

tych parametrów odznaczają się też zmiennością czasową. Wpływ na wielkości ich 

koncentracji zdają się mieć również warunki pogodowe. 

Tabela 50. Zmienność wartości fizyko-chemicznych wód „pojezierza antropogenicznego”  

  pH 
EC 

Temperatura 

wody 

Temperatura 

otoczenia 
Eh Barwa Mętność 

[S/cm] [
o
C] [mV] [mgPt/L] [NTU] 

minimum 2,32 268 -0,70 0,50 225 1,04 0,01 

średnia 3,71 1864 13,33 16,17 591 23,53 17,31 

mediana 3,29 1952 12,40 15,50 696 11,45 8,10 

maximum 5,80 2920 33,50 32,90 820 102,66 93,55 
 

Tabela 51. Zmienność składników chemicznych wód „pojezierza antropogenicznego”  

  
Fe Ca Mg Al  Na K Mn As SO4

2- Cl
-
 PO4

3- NO2
-
 NO3

-
 

[mg/dm3] 

minimum 0,84 11,70 3,03 0,01 1,69 1,17 0,00 0,000 152,49 4,38 0,004 0,000 0,001 

średnia 142,89 237,38 43,19 17,13 7,35 7,53 3,23 0,003 1101,2 18,16 0,064 0,186 0,789 

mediana 82,93 247,71 40,43 9,74 7,62 7,77 3,57 0,002 1068,2 19,05 0,048 0,161 0,695 

maximum 523,13 633,73 112,66 84,98 13,30 26,80 7,48 0,027 2551,5 32,56 1,177 0,749 2,894 

 

Skład chemiczny wód „pojezierza” i parametry fizyczne a w ich efekcie skład 

mineralny osadów są w wielu punktach zbliżone do uznawanych za typowe dla środowisk 

AMD. Z kolei procesy genetyczne prowadzące do powstania osadów wykazują anomalię do 

zachodzących w innych miejscach po dawnej eksploatacji kopalnych paliw stałych – węgli 

brunatnych i kamiennych. Zauważyć w nich można także niektóre elementy 

charakterystyczne a nawet zbliżone do mechanizmów tworzenia się osadów kolmatujących 

podziemne wody czwartorzędowe, rudy darniowe czy ochry. W przypadku ostatnich odmian 
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osadów elementem różniącym je od analizowanych jest obecność ferrihydrytu  

Fe5O6(OH)3 * 3H20 a brak schwertmannitu, jednego z podstawowych składników osadów 

„pojezierza”. Sytuacje tą łatwo wytłumaczyć zmianą środowiska obojętnego a nawet 

zasadowego na kwaśne a także intensywniejszym oddziaływaniem tlenu. Podobnie jak w nich 

źródłem połączeń żelaza są minerały zawierające w swej strukturze ten pierwiastek a będące 

składnikami skałotwórczych osadów, w których zlokalizowane są zbiorniki wodne 

„pojezierza”. Procesy hipergeniczne zachodzące w strefie hipergenezy doprowadziły do 

utworzenia się mobilnych form tego pierwiastka. Z kolei reżim środowiska wodnego 

zbiorników spowodował, że zaczęły one przybierać najpierw postać kationów Fe(II) a potem 

form mineralnych Fe(III). Mogło to nastąpić w efekcie oddziaływania na połączenia Fe(II) 

tlenu (wysoki potencjał Eh) przy równoczesnym niskim pH. Wytrącanie się tych osadów było 

zapewne również katalizowane biologicznie i zazwyczaj indukowane przez bakterie żelaziste. 

W ten sposób zaczęły tworzyć się niestabilne, bardzo często bezpostaciowe formy mineralne 

Fe(III). Początkowo przekrystalizowały one w schwertmannit a w zależności od wartości pH i 

koncentracji jonów SO4
2-

 może mieć miejsce ich transformacja w goethyt lub jarosyt. 

 

Rysunek 93. Schemat powstawania różnych faz mineralnych w rejonie Łęknicy  

(Rzepa, Bożęcki 2007) 
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Schwertmannit to efekt następujących reakcji chemicznych (Caraballo i in. 2009): 

8Fe
3+

 xSO4
2-

 + (16-2x)H2O → Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x + (24-2x)H
+
   (gdzie 1≤x≤1,86) 

Goethyt obecnością swoją zawdzięczył niżej przedstawionym reakcjom chemicznym 

(Bigham i in. 1996; Gagliano i in. 2004; Regenspurg i in. 2004): 

KFe3(SO4)2(OH)6 → 3-FeO(OH) + K
+
 + 2SO4

2-  
+ 3H

+ 
    

Fe8O8(OH)6(SO4) + 2H2O → 8-FeO(OH) + SO4
2-

 + 2H
+    

 

Krystalizacja jarosytu wg Kumpulainena i in. (2007) przebiegała zgodnie z 

równaniem: 

3Fe
3+

 + K
+
  + 2SO4

2-
 + 6H2O ↔ KFe3(SO4)2(OH)6 + 6H

+  

Charakter procesów fizyko-chemicznych prowadzących do powstania osadów w 

zbiornikach wodnych „pojezierza” znalazły swoje potwierdzenie w efektach 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych (rozdz. VI.4.4). Zarówno skład mineralny jak i 

chemiczny uzyskanych w ten sposób sedymentów jest zbliżony do wykazanego w przypadku 

badanych osadów „pojezierza”. 

Źródłem „elementów budulcowych” dla odnajdywanych w osadach „pojezierza” 

kryształów gipsu są utlenione minerały siarczkowe (źródło jonów siarczanowych) oraz wapń 

będący efektem wietrzenia minerałów allogenicznych zawierających ten pierwiastek (np. s). 

Ca
2+

 + SO4
2-

 ↔ CaSO4 * 2H2O 

Omawiając i charakteryzując procesy minerałotwórcze prowadzące do powstania 

osadów spotykanych w zbiornikach „pojezierza” należy wspomnieć jeszcze o jednej sytuacji. 

Mianowicie w trakcie przekrystalizowania niestabilnych form mineralnych żelaza może dojść 

do uwolnienia jonów zaadsorbowanych przez osady „pojezierza” lub stanowiących elementy 
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struktury minerałów a mających charakter toksyczny. W ten sposób uwolnione mogłyby stać 

się składnikiem wód i niekorzystnie oddziaływać na ich chemizm. Wyniki przeprowadzonych 

badań, głównie chemicznych wykazały, że nie zachodzi niebezpieczeństwo skażenia wód. 

Wynika to głównie z wielkości koncentracji pierwiastków śladowych zarówno w wodach jak 

i w osadach. Jest to zjawisko raczej nietypowe – niespotykane w środowiskach AMD. 

Zazwyczaj wody skażone kwaśnymi wodami kopalnianymi charakteryzują się 

podwyższonymi koncentracjami tych metali. Świadczą o tym wyniki badań różnych autorów 

m.in. Regenspurg i in. 2002; Duquesne i in. 2003; Keisuke i in. 2003; Parafiniuk, Siuda 2007; 

Carlson i in. 2009. 

 

VII. Podsumowanie 

 Identyfikacja składu mineralnego osadów obecnych w zbiornikach wodnych 

„pojezierza antropogenicznego” Łuku Mużakowa napotkała na trudności. Wynikały one 

zarówno z polimineralnego ich charakteru jak i drobno dyspersyjności faz. Sytuacja ta 

powodowała m.in. koincydencje podstawowych efektów w zastosowanych metodach 

analitycznych. 

 Wykazana asocjacja mineralna osadów „pojezierza” jest typowa dla środowiska 

AMD. Wykazane fazy mineralne charakteryzują się bardzo niskim stopniem krystaliczności. 

Większość nich posiada charakter żelazisty. Ich składnikami są głównie minerały 

autigeniczne. Spotyka się także odmiany reprezentujące składniki allogeniczne. Składniki 

autigeniczne są komponentami dominującymi. Przeważa wśród nich schwertmannit, pojawia 

się goethyt. Jest także jarosyt. Wykazano również obecność gipsu. 

 Jednym z podstawowych składników badanych osadów „pojezierza 

antropogenicznego” Łuku Mużakowa jest schwertmannit. Jego obecność wymaga 
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komentarza. Minerał ten został odkryty stosunkowo niedawno, bo w 1990 roku. Dokonał tego 

J. M. Bigham. Stwierdził go w osadach powstałych w środowiskach wietrzeniowych typu 

AMD kopalni siarczków „Pyhasalmi” w Finlandii. Razem ze współpracownikami dokonał 

jego charakterystyki mineralogiczno-krystalograficznej. Chcąc uczcić pamięć i dokonania 

mineraloga, gleboznawcy niezwykle zasłużonego w badaniach skrytokrystalicznych 

wodorotlenków strefy hipergenicznej – Udo Schwertmanna, zaproponował też jego nazwę. 

Wodorotlenek ten oprócz środowisk wietrzeniowych typu AMD stwierdzany jest również w 

warunkach określanych jako ARD (ang. Acid Rock Drainage) czyli nie związanych z 

działalnością wydobywczą kopalin. W takich sytuacjach jest on produktem procesów 

wietrzeniowych utworów skalnych wzbogaconych w minerały siarczkowe. W Polsce jego 

obecność wykazano m.in. na Dolnym Śląsku w rejonie zlikwidowanej kopalni łupków 

pirytonośnych w Wieściszowicach oraz arsenopirytu w Radzimowicach. 

 Goethyt występujący w badanych osadach charakteryzuję się zróżnicowaną wielkością 

krystalitów. Jest to rezultat tego, że powstanie tego wodorotlenku mogło przebiegać 

dwutorowo. W pierwszym przypadku powstaje on w wyniku krystalizacji z wód zbiorników. 

W drugim tworzy się zapewne jako efekt samoistnego przekształcenia mniej stabilnych form 

mineralnych takich jak schwertmannit czy jarosyt. 

 Jarosyty są minerałami również często spotykanymi w środowisku wietrzeniowym 

AMD. Na terenie „pojezierza” okolic Łęknicy występują one w formie odmiany potasowej. 

 Do krystalizacji gipsu mogło dochodzić w środowisku być może o charakterze 

„niszowym” odznaczającym się najwyższymi koncentracjami siarczanów. 

 Składniki allogeniczne to w zasadzie jedynie kwarc i minerały ilaste. Ich obecność ma 

charakter śladowy. Występowanie należy tłumaczyć charakterem litologicznym osadów, w 

których zlokalizowane są zbiorniki wodne „pojezierza”. Ich obecność ma charakter 

rezydualny. 
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 Skład chemiczny i parametry fizyczne wód „pojezierza” sprzyjały również 

funkcjonowaniu bakterii. Najbardziej liczną populacją okazały się bakterie żelaziste z rodzaju 

Galionella sp.. Niektóre z identyfikowanych grup – głównie z gatunku Acidithiobacillus 

ferrooxidans oraz z grupy Heterotroficznych bakterii żelazistych mają wpływ na zachodzące 

procesy utleniania Fe(II) do Fe(III). Stąd też nie można pominąć roli ich metabolizmu w 

tworzeniu się osadów zwłaszcza ich składników żelazistych. Stwierdzono zmienność składu 

populacji bakterii uwarunkowaną porami roku i lokalizacją zbiorników. 

 Wykonana badania w tym także eksperymentalne wykazały zarówno dużą 

intensywność jak i szybkość wytrącania się połączeń żelaza jak również tempo transformacji 

połączeń mineralnych tego kationu. Obydwa te zjawiska są stymulowane zarówno porami 

roku, temperaturą wody w zbiornikach, jak i metabolizmem bakterii.  
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Rysunek 26. Zmiany zawartości wapnia w zależności od pór roku (zbiorniki wodne okolic Łęknicy) 
Rysunek 27. Graficzny obraz zawartości magnezu w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 
Rysunek 28. Zmiany zawartości kationów Mg

2+
 w zależności od pór roku 

Rysunek 29. Korelacja stężeń kationów Mg
2+

 i Ca
 2+

 w monitorowanym zbiorniku „Rozlewisko” 
Rysunek 30. Graficzny obraz zawartości kationów manganu w zbiornikach wodnych 
Rysunek 31. Miesięczne zróżnicowanie zawartości kationów Mn

2+
 w monitorowanych zbiornikach 



Spis rysunków    –    Spis tabel    –    Spis fotografii 

str. 180 

 

Rysunek 32. Korelacja pomiędzy zawartością K+ i Na
+
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Rysunek 39. Miesięczne zróżnicowanie zawartości jonu chlorkowego w monitorowanych zbiornikach 
Rysunek 40. Graficzna ilustracja zwartości PO4

3-
 w monitorowanych zbiornikach wodnych 

Rysunek 41. Miesięczne zróżnicowanie zawartości fosforanów w monitorowanych zbiornikach 
Rysunek 42. Graficzna ilustracja zawartości NO2

-
 (a) i NO3

-
 (b) w wodach „pojezierza” 

Rysunek 43. Miesięczne zróżnicowanie koncentracji jonów azotanowych(III) (a) oraz (V) (b) w badanych 

punktach pomiarowych 
Rysunek 44. Graficzna ilustracja właściwości fizyko-chemicznych wód ze zbiorników „pojezierza 

antropogenicznego” w okolicach Łęknicy 
Rysunek 45. Graficzna ilustracja składu chemicznego wód ze zbiorników „pojezierza antropogenicznego” w 

okolicach Łęknicy 
Rysunek 46. Diagram stabilności pH-Eh dla form żelaza z projekcją miejsc poboru prób wód z „pojezierza” 

(wg Atlas of Eh-pH diagrams…-LLNL Database 2005) 
Rysunek 47. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii psychrofilnych w analizowanych 

zbiornikach 
Rysunek 48. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii psychrofilnych w analizowanych 

zbiornikach 
Rysunek 49. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii mezofilnych w analizowanych zbiornikach 

wodnych pojezierza 
Rysunek 50. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii mezofilnych w analizowanych zbiornikach 
Rysunek 51. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności kolonii grzybów w analizowanych zbiornikach 
Rysunek 52. Rozkład zmian liczebności populacji kolonii grzybów w analizowanych zbiornikach 
Rysunek 53. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans w 

analizowanych zbiornikach 
Rysunek 54. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans w 

analizowanych zbiornikach 
Rysunek 55. Graficzna ilustracja zakresu zmian liczebności bakterii z rodzaju Galionella sp.  w analizowanych 

zbiornikach 
Rysunek 56. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z rodzaju Galionella sp. w analizowanych 

zbiornikach. 
Rysunek 57. Zakresy zmian liczebności bakterii z rodzaju Leptothrix sp. w analizowanych wodach 
Rysunek 58. Rozkład czasowych zmian liczebności populacji bakterii z gatunku Leptothrix sp. w analizowanych 

zbiornikach 
Rysunek 59. Zakresy zmian liczebności Heterotroficznych bakterii żelazistych w analizowanych zbiornikach 
Rysunek 60. Rozkład czasowych zmian liczebności Heterotroficznych bakterii żelazistych w analizowanych 

zbiornikach 
Rysunek 61. Diagram Macioszczyk, Dobrzyńskiego (2007) wraz z projekcją wyników pomiarów pH i Eh 

kolejnych punktów monitoringowych „pojezierza”.  Objaśnienia:  ▄ - granice obszaru charakterystycznego dla 

funkcjonowania bakterii żelazistych 
Rysunek 62. Ilustracja liczebności grup mikroorganizmów w zbiornikach wodnych „pojezierza” Objaśnienia: A. 

f. - Acidithiobacillus ferrooxidans; H.B.Ż – Heterotroficzne Bakterie Żelaziste;  G. – Galionella sp.; L – 

Leptothrix sp.; B. p. – Bakterie psychrofilne; B. m. - Bakterie mezofilne 
Rysunek 63. Wykres zmian stężenie jonów siarczanowych oraz liczebności populacji bakterii z  gatunku 

Acidithiobacillus ferrooxidans w zbiorniku „Rozlewisko”  (R= 0,65) 
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Rysunek 64. Graficzna ilustracja składu chemicznego osadów z trzech rejonów „pojezierza antropogenicznego” 
Rysunek 65. Graficzna ilustracja zawartości pierwiastków śladowych w osadach z „pojezierza 

antropogenicznego” 
Rysunek 66. Graficzna ilustracja i porównanie zawartości pierwiastków śladowych w osadach z „pojezierza 

antropogenicznego” z tzw. wartościami „clarkowymi” (wg Polański, Smulikowski 1969) oraz średnią 

koncentracją w rudach darniowych (wg Ratajczak, Rzepa 2012). 
Rysunek 67. Wyniki badań syntetycznych odmian goethytu Objaśnienia: a – odmiana grubokrystaliczna; b – 

odmiana drobnokrystaliczna I – analiza dyfraktometryczna; II – analiza derywatograficzna; III – badania 

spektroskopowe w podczerwieni 
Rysunek 68. Przykładowe dyfraktogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym goethyt 

Objaśnienia: Gh – goethyt, Il – illit, J – Jarosyt, Q - kwarc a- rejon I (próbka O-41, Łęknica); b- rejon II 

(próbka O-22, Trzebiel); c – rejon III (próbka N-4b, Klein Kőlzig) 
Rysunek 69. Termogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym goethyt Objaśnienia: a- rejon I 

(próbka O-41, Łęknica); b- rejon II (próbka O-22, Trzebiel); c – rejon III (próbka N-4b, Klein Kőlzig) 
Rysunek 70. Widma IR próbek osadów zawierających w swym składzie goethyt Objaśnienia: a- rejon I (próbka 

O-41, Łęknica); b- rejon II (próbka O-22, Trzebiel) 
Rysunek 71. Dyfraktogram (I), termogram (II) oraz widmo IR (III) schwertmannitu uzyskanego na drodze 

syntezy laboratoryjnej 
Rysunek 72. Dyfraktogram próbki zawierającej w swym składzie schwertmannit (O-59, rejon I, Nowe Czaple)  

Objaśnienia: Sch – schwertmannit, Q – kwarc 
Rysunek 73. Dyfraktogram różnicowy próbki O – 65 (rejon I, Nowe Czaple) Objaśnienia: czerwona linia – 

dyfraktogram surowy; niebieska linia – dyfraktogram próbki po szczawianowaniu; czarna linia – dyfraktogram 

różnicowy (DXRD) 
Rysunek 74. Termogram próbki zawierającej w swym składzie schwertmannit (O-10, rejon I, Łęknica) 
Rysunek 75. Widmo IR osadu zawierających w swym składzie mineralnym schwertmannit - próbka O-58 (rejon 

I, Nowe Czaple) 
Rysunek 76. Widmo mössbauerowskie syntetycznego schwertmannitu rejestrowane:  - w temperaturze pokojowej 

(szeroki (a) oraz wąski (b) zakres rejestrowanych prędkości)  - w temperaturze ciekłego helu (-265,15
o
C) 

(szeroki zakres rejestrowanych prędkości) (c) 
Rysunek 77. Widmo mössbauerowskie próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) rejestrowane:  - w temperaturze 

pokojowej (szeroki (a) oraz wąski (b) zakres rejestrowanych prędkości)  - w temperaturze ciekłego helu (-

265,15
o
C) (szeroki zakres rejestrowanych prędkości) (c) 

Rysunek 78. Dyfraktogramy osadów zawierających w swym składzie mineralnym jarosyt. Objaśnienia: a – 

próbka O-47 (rejon I, Nowe Czaple); b – próbka O-25 (rejon II, Trzebiel);  c - próbka N4j (rejon III,  Klein 

Kőlzig) Gh – goethyt, Gy - gips, J – Jarosyt, Q - kwarc 
Rysunek 79. Termogramy próbek zawierających w swym składzie mineralnym jarosyt Objaśnienia: a – próbka 

O-47 (rejon I, Nowe Czaple); b – próbka O-25 (rejon II, Trzebiel);  c - próbka N4j (rejon III,  Klein Kőlzig) 
Rysunek 80. Widmo absorpcyjne w podczerwieni próbki N4j (rejon III, Klein Kőlzig) 
Rysunek 81. Dyfraktogramy próbek osadów zawierających w swym składzie mineralnym gips. Objaśnienia: a – 

próbka O-39 (rejon I, Nowe Czaple) b – próbka N4b (rejon III, Klein Kőlzig) Q – kwarc, J – jarosyt, Gy- gips, 

Gh- goethyt 
Rysunek 82. Dyfraktogramy próbek ze zaznaczającą się obecnością składników allogenicznych Objaśnienia: a - 

próbka O-4 (rejon I, Łęknica);  b – próbka O-27 (rejon I, Łęknica) Sch – schwertmannit, Q – kwarc, Il- illit, K – 

kaolinit 
Rysunek 83. Widmo IR próbki O-4 (rejon I, Łęknica) z zaznaczonymi pasmami pochodzącymi od kwarcu 

(najsilniejsze pasma kaolinitowe zostały usunięte metodami matematyki spektralnej). 
Rysunek 84. Widmo IR próbki O-4 (rejon I, Łęknica) z zaznaczonymi pasmami pochodzącymi od kaolinitu. 
Rysunek 85. Krzywa dyfraktometryczna próbki osadów poddanych badaniom własności sorpcyjnych. 

Objaśniania: Sch – schwertmannit; Q - kwarc 
Rysunek 86. Izotermy równowagi adsorpcyjnej (Ościk, 1979).  Objaśnienia: a – ilość adsorbatu związana przez 

jednostkę ilości adsorbentu,  pi – ciśnienie cząstkowe lub stężenie adsorbatu w fazie, w której zachodzi 

adsorpcja. 
Rysunek 87. Izoterma adsorpcji/desorpcji azotu dla próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 
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Rysunek 88. Różnicowy rozkład wielkości porów (metoda DFT) w próbce O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 
Rysunek 89. Różnicowy rozkład wielkości porów (metoda BJH) dla próbki O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 
Rysunek 90. Dyfraktogram próbki osadu uzyskanego w wyniki przeprowadzonego eksperymentu („Wyciek 

źródłowy”, wrzesień 2010 rok) Objaśnienia: Sch - schwertmannit 
Rysunek 91. Zmienność ilości wytrącających się osadów w monitorowanych zbiornikach „pojezierza” 
Rysunek 91. Wykres miesięcznych zmian ilości wytrąconych związków żelaza  [mgFe/cm

2
]/m-c 

Rysunek 92. Schemat powstawania różnych faz mineralnych w rejonie Łęknicy  (Rzepa, Bożęcki 2007) 
 

Spis tabel 

Tabela 1. Litostratygrafia utworów czwarto- i trzeciorzędowych w rejonie Łęknicy  (Dyjor, Wróbel 1978, 

zmienione) 
Tabela 2. Zestawienie wybranych kopalń węgla brunatnego w rejonie badań (Mierzejewski 2009) 
Tabela 3. Zestawianie próbek wód i osadów pobranych do analiz w pierwszym etapie realizacji badań 
Tabela 4. Zestawienie miejsc oraz czasu poboru próbek wód do badań monitoringowych 
Tabela 5. Zestawienie miejsc i czasu poboru próbek do badań mikrobiologicznych 
Tabela 6. Zestawienie miejsc i czasu poboru próbek do badań eksperymentalnych 
Tabela 7. Skład pożywki Czapek-Dox'a (Mrozowska 1999) 
Tabela 8. Skład pożywki 9K do hodowli bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans (PN-C-04615-21:1980) 
Tabela 9. Skład pożywki „Lieske” do hodowli bakterii z rodzaju Galionella sp. (Mrozowska 1999) 
Tabela 10. Skład pożywki do hodowli bakterii z rodzaju Leptothrix sp. (Mrozowska 1999) 
Tabela 11. Skład pożywki „Winogradzkiego” (Oleńczuk-Neyman 1998) 
Tabela 12. Wyniki pomiarów parametrów fizyko-chemicznych wód pochodzących z różnych rejonów 
Tabela 13. Zestawienie wyników pomiarów pH w analizowanych punktach 
Tabela 14. Zestawienie wyników pomiarów przewodności elektrolitycznej właściwej (EC) w analizowanych 

punktach monitoringowych 
Tabela 15. Zestawienie wyników pomiarów temperatury wody oraz otoczenia w analizowanych punktach 
Tabela 16. Zestawienie wyników pomiarów potencjału Eh w analizowanych punktach 
Tabela 17. Klasyfikacja warunków redoks na podstawie wskaźnika rH (Merkel, Sperling 1996) 
Tabela 18. Zestawienie wartości wskaźnika rH dla monitorowanych zbiorników wodnych 
Tabela 19. Zestawienie wyników pomiarów barwy próbek wód w analizowanych punktach pomiarowych 
Tabela 20. Zestawienie wyników pomiarów mętności próbek wód w analizowanych punktach pomiarowych 
Tabela 21. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji żelaza w analizowanych punktach 
Tabela 22. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji wapnia w badanych punktach pomiarowych 
Tabela 23. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji magnezu w badanych punktach pomiarowych 
Tabela 24. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji manganu w badanych punktach pomiarowych 
Tabela 25. Koncentracje Al, Na, K w wodach „pojezierza antropogenicznego” okolic Łęknicy 
Tabela 26. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji glinu, sodu oraz potasu w badanych punktach 

pomiarowych 
Tabela 27. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów siarczanowych w badanych punktach 
Tabela 28. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów chlorkowych w badanych punktach 

pomiarowych 
Tabela 29. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów fosforanowych w badanych punktach 

pomiarowych 
Tabela 30. Zestawienie wyników pomiarów koncentracji jonów azotanowych(III) oraz (V) w badanych punktach 

pomiarowych 
Tabela 31. Wyniki analiz fizyko-chemicznych wód z „pojezierza antropogenicznego” rejonu Łęknicy oraz 

porównanie ich z niektórymi innymi wodami o zbliżonej genezie 
Tabela 32. Wyniki badań składu chemicznego wód z "pojezierza antropogenicznego" rejonu Łęknicy oraz innych 

wód o podobnej genezie 
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Tabela 33. Wyniki oznaczeń średniej ilości bakterii psychrofilnych w 1 cm
3
 analizowanych wód 

Tabela 34. Wyniki oznaczeń ilości bakterii mezofilnych w 1 cm
3
 analizowanych wód kopalnianych 

Tabela 35. Wyniki oznaczeń średniej ilości kolonii grzybów w 1 cm
3
 analizowanych wód kopalnianych 

Tabela 36. Wyniki oznaczenie ilości bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans w 1 cm
3
 analizowanych 

wód kopalnianych 
Tabela 37. Wyniki oznaczeń miana bakterii z rodzaju Galionella sp. w 1 cm

3
 analizowanych wód 

Tabela 38. Wyniki oznaczeń średniej ilości bakterii z rodzaju Leptothrix sp. w 1 cm
3
 analizowanych wód 

Tabela 39. Wyniki oznaczeń miana Heterotroficznych bakterii żelazistych w 1 cm
3
 analizowanych wód 

Tabela 40. Wyniki analizy chemicznej osadów z „pojezierza antropogenicznego”. 
Tabela 41. Zawartości pierwiastków śladowych w osadach „pojezierza” 
Tabela 42. Porównania średniej zawartości pierwiastków śladowych oznaczonych w osadach „pojezierza” z 

wielkościami „clarkowymi” i wykazanymi w rudach darniowych (wg Ratajczak, Rzepa 2012). 
Tabela 43. Wyniki oznaczeń zawartości żelaza ekstrahowanego metodą DCB oraz buforem szczawianowym  

(OX) oraz stosunek tych dwóch wartości 
Tabela 44. Wielkość krystalitów goethytu obliczona ze wzoru Scherrera 
Tabela 45. Wyniki badań z wykorzystaniem widma mössbauera (próbka syntetyczna i naturalna) 
Tabela 46. Skład chemiczny próbki osadów podanych badaniom własności sorpcyjnych 
Tabela 47. Wyniki badań powierzchni właściwej oraz rozkładu porów w próbce O-58 (rejon I, Nowe Czaple) 
Tabela 51. Skład chemiczny osadów wytrącanych na płytkach ceramicznych w trakcie badań eksperymentalnych 

(„Wyciek źródłowy”, wrzesień 2010 rok) 
Tabela 49. Masa wytrąconych osadów w zbiornikach „pojezierza” (ustalenia eksperymentalne) 
Tabela 50. Zmienność wartości fizyko-chemicznych wód „pojezierza antropogenicznego” 
Tabela 51. Zmienność składników chemicznych wód „pojezierza antropogenicznego” 

 

Spis fotografii 

Fotografia  1. Miejsca poboru prób wód do badań hydro-geochemicznych (I etap). Objaśnienia: a-d - rejon I; e-

f - rejon II; g-h - rejon III a – zbiornik „Afryka”; b – zbiornik „Jedynka”; c – zbiornik „Martwy Las”; d – 

zbiornik „Zielony Staw”  e – kopalnia Viktor (Trzebiel); f – zbiornik na N od miejscowości Tuplice;  g – 

miejscowość Klein Loitz; h – miejscowość Horlitza 
Fotografia  2. Wybrane miejsca poboru prób osadów. Objaśnienia: a – obszar na NE od m. Łęknica (rejon I); b 

– obszar na N od m. Nowe Czaple (rejon I); c – obszar na N od m. Łęknica (rejon I); d – obszar na S od m. Nowe 

Czaple (rejon I); e – kopalnia Viktor (Trzebiel) (rejon II); f – zbiornik na S od miejscowości Tuplice (rejon II); g 

– miejscowość Klein Loitz (rejon III); h – miejscowość Horlitza (rejon III) 
Fotografia  3. Materiał do badań eksperymentalnych. Objaśnienia: a - nieszkliwiona płytka ceramiczna 

przygotowana do umieszczenia w wodzie  b- płytka po miesięcznym okresie odkładania się osadów na jej 

powierzchni 
Fotografia  4. Przykłady form morfologicznych bakterii z gatunku Acidithiobacillus ferrooxidans (obrazy BSE 

uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego). „Wyciek źródłowy” (kwiecień 2010). Widoczne 

pałeczki badanych odmian bakterii 
Fotografia  5. Przykłady form morfologicznych bakterii z rodzaju Galionella sp.(zbiornik „Rozlewisko” – 

wrzesień 2010 rok.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego) 
Fotografia  6. Przykłady nitkowatych form morfologicznych bakterii z rodzaju Galionella sp.(zbiornik „Wyciek 

źródłowy” – wrzesień 2010r.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego) 
Fotografia  7. Przykłady pałeczkowatych form morfologicznych Heterotroficznych bakterii żelazistych (zbiornik 

„Rozlewisko”, styczeń 2010 r.) (obrazy BSE uzyskane przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego) 
Fotografia  8. Obrazy makroskopowe osadów pobranych w rejonie „pojezierza antropogenicznego”. 

Objaśnienia: a – próbka O-6 (m. Łęknica – rejon I); b – próbka O-24 (m.  Trzebiel – rejon II); c – próbka N4 

(m. Klein Loitz – rejon III); d – próbka N8 (Horlitza – rejon III); e - próbka O-58 (m. Nowe Czaple – rejon I);  f 
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– próbka O-7 (m. Łęknica – rejon I); g – próbka O-12 (m. Łęknica – rejon I); h – próbka O-20 (m. Tuplice – 

rejon II); 
Fotografia  9.  Obrazy osadów z „pojezierza antropogenicznego” uzyskane przy pomocy lupy binokularnej. 

Objaśnienia: a, c – próbka O-2 (rejon I, miejscowość Łęknica) b, d – próbka O-7 (rejon I, miejscowość Łęknica) 

e – h – próbka O-8 (rejon I, miejscowość Łęknica) 
Fotografia  10. Obrazy mikroskopowe osadów. Objaśnienia: a – kryształy jarosytu, XN, próbka O-7 (rejon I, m. 

Łęknica); b, c, d – bezpostaciowa, nieidentyfokowalna mikroskopowo substanacja żelazista z widocznymi 

śladami struktur bakteryjnych oraż szczątkami roślinymi, XN, próbka O-13 (rejon I, m. Łęknica); e, g, h– 

minerały żelaza inkrustujące substancje organiczną, próbka O-39 XN (e)(rejon I, Nowe Czaple); próbka O-55, 

1N (g )i XN (h) (rejon I, Nowe Czaple); f - minerały żelaza inkrustujące ziarna kwarcu, XN, próbka O-10 (rejon 

I, Nowe Czaple); 
Fotografia  11. Obrazy SEM goethytu oraz widmo EDS (próbka O-22, rejon II, Trzebiel).  Zauważyć można 

igiełkowe formy morfologiczne badanego wodorotlenku oraz wyraźnie podwyższoną koncentrację siarki mogącą 

świadczyć o sorpcji siarczanów na powierzchni badanych kryształów 
Fotografia  12. Obrazy SEM goethytu. Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-10, Łęknica); b - rejon II (próbka O-

24, Trzebiel). Widoczne igiełkowe nagromadzenia badanego minerału oraz drobne wachlarzykowate kryształy 

goethtytu 
Fotografia  13. Obrazy SEM goethytu (próbka O-9,rejon I, Łęknica). Widoczne wachalrzykowate 

nagromadzenia charakterystyczne dla tego wodorotlenku 
Fotografia  14. Obraz SEM i widmo EDS uzyskane dla osadu zawierającego w swym mineralnym schwertmannit 

(próbka O-9, rejon I, Łęknica).  Widoczne charakterystyczne dla tego minerału „jeżykowate” agregaty 
Fotografia  15. Obraz SEM i widmo EDS kryształów schwertmannitu (próbka O-12, rejon I, Nowe Czaple).  

Widoczne sferoidalne kształty utworzone przez badany hydroksysiaczan żelaza 
Fotografia  16. Obrazy SEM oraz HRSEM kryształów schwertmannitu. Objaśnienia: a – próbka O-8 (rejon I, 

Łęknica); b- próbka O-58 (rejon I, Łęknica)  Widoczne stuktury typu „hedge-hog”wielkość kryształów wynosi ok 

0,5 m) 
Fotografia  17.  Obrazy SEM (a) oraz HRSEM (b) jarosytu.  Widoczne kryształy minerału o wysokim stopniu 

krystaliczności (a) oraz odmiany, które najprawdopodobniej powstały wskutek procesów wtórnych (b). 

Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-53, Łęknica); b – rejon I (próbka O-58, Nowe Czaple) 
Fotografia  18. Obrazy HRSEM (a) oraz SEM (b) jarosytu. Widoczne kryształy minerału o które 

najprawdopodobniej powstały wskutek procesów wtórnych (a) oraz kryształy o charakterystycznej 

bipiramidalnej symetrii. Objaśnienia: a – rejon I (próbka O-58, Nowe Czaple); b – rejon II  (próbka O-18, 

Tuplice) 
Fotografia  19. Obrazy SEM i widmo EDS jarosytu. (próbka N4j, rejon III, Klein Kőlzig)  Widoczne kryształy o 

wysokim stopniu krystaliczności, których wielkość wynosi do kilku m 
Fotografia  20. Obraz SEM i widmo EDS gipsu. (Próbka O-8, rejon I, Łęknica).  Widoczne charakterystyczne 

dla tego minerału rozetkowe agregaty 
Fotografia  21. Obraz SEM oraz widmo EDS gipsu (próbka O-23, rejon II, Trzebiel). Widoczne kryształy gipsu o 

tabliczkowym pokroju 
Fotografia  22. Obrazy SEM gipsu. Widoczne tabliczkowe formy morfologiczne badanych kryształów (a) oraz 

charakterystyczne dla nich skupienia rozetkowe. Objaśnienia: a - rejon I (próbka O-3, Łęknica); b – rejon I 

(próbka O-8 ,Łęknica) 
Fotografia  23. Obraz SEM kaolinitu. Próbka O-40 (rejon I, Nowe Czaple) 
Fotografia  24. Obraz SEM kaolinitu. Próbka O-41 (rejon I, Nowe Czaple). Widoczne pojedyncze blaszki 

kaolinitu 
Fotografia  25. Obraz SEM krysztalów kwarcu inkrustowanych przez mineralizację żelazistą. Ojjaśnienia: a, b – 

próbka O-46 (rejon I, Nowe Czaple) 

 

 

 

 
 


