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Aretuza            
 numer 1 styczeń 1998 

Aretuza 
trzymaliśmy wiele listów z 
gratulacjami za inicjatywę 
wydawania newsletteru 

Aretuza. Zobowiązuje nas to do 
wydawania pisemka, mimo kłopo-
tów finansowych. Na razie naj-
większe koszty wiążą się z wysyłką 
(opłaty pocztowe). Dlatego Aretuza 
dostępna jest w Internecie na stro-
nie www poświęconej źródłom 
Polski.  

Zapraszamy do współpracy i 
czekamy na korespondecje i głosy 
w dyskusji. (RED) 

Podsumowanie 
Konferencji 

onferencja naukowa „Źródła Polski - 
stan badań, monitoring i ochrona” 
odbyła się w dniach 10-12 paździer-
nika 1997. Uczestniczyło w niej po-

nad 60 osób reprezentujących środowiska 
naukowe Poznania, Lublina, Łodzi, Krako-
wa, Sosnowca, Słupska, Białegostoku, 
Szczecina, Bydgoszczy, Opola, Gdańska, 
Torunia, Żywca i Olsztyna. Konferencja 
miała charakter interdyscyplinarny. Wzięli w 
niej udział geografowie, hydrolodzy, hydro-
geolodzy, hydrochemicy i hydrobiolodzy. 
Spotkanie przedstawicieli tak różnych dys-
cyplin, których łączy przedmiot badań, ja-
kimi są źródła zostało przez uczestników 
odebrane bardzo pozytywnie. 

Konferencja złożona była z dwóch czę-
ści: 1. sesji plenarnej i 2. sesji terenowej. W 
sesji plenarnej, która odbyła się 10 i 11 paź-
dziernika wygłoszono 25 referatów oraz za-
prezentowano 16 posterów, ponadto odbyło 
się spotkanie robocze poświęcone głównie 
integracji badań nad źródliskami w Polsce 
oraz włączeniu się do pewnych przedsię-
wzięć europejskich zainicjowanych w ra-
mach dekady ochrony źródeł w Europie. 

Wygłoszone referaty i postery przed-
stawiały bardzo szeroką problematykę 
nadawczą. Znaczna część wystąpień odnosi-
ła się do badań prowadzonych ostatnio lub w 
ostatnich latach, część referatów i posterów 
zawierała ocenę stanu badań w zakresie nie-
których problemów cząstkowych. W wystą-
pieniach zwracano uwagę na wiele zagrożeń 
dla źródeł i biocenoz związanych ze źródła-
mi, zwłaszcza o silnie zaznaczonej antropo-
presji. Dramatycznym przykładem złego sta-
nu źródlisk jest sytuacja na obszarze Wyży-
ny Śląsko-Krakowskiej, co znalazło swój 
wyraz w kilku referatach pracowników Ka-
tedry Geomorfologii Uniwersytety Śląskie-
go. Diametralnie przeciwstawna jest kondy-
cja źródeł na Wyżynie Lubelskiej i Rozto-
czu. Jest bardzo znamienne, że wszędzie 
tam, gdzie prowadzono badania hydrolo-
giczne i hydrobiologiczne uzyskano oceny 
zbieżne. Optymizmem napawa fakt, że źró-
dła badane są w bardzo różnych częściach 
Polski, chociaż, na tle stosunkowo licznych 
badań hydrologicznych, badania hydrobio-
logiczne są reprezentowane wyraźnie słabiej. 

Uczestnicy konferencji w wystąpieniach 
referatowych oraz w głosach w dyskusji 
zwrócili uwagę na duże znaczenie badań nad 
źródłami. Stan źródlisk jest pochodną stanu 
wód podziemnych zasilających źródła, co z 
kolei jest powiązane z gospodarką, zwłasz-
cza na obszarach wodonośnych. Pilną po-
trzebą jest zabezpieczenie obszarów wodo-
nośnych i źródeł przed nadmierną dewasta-
cją i objęcie ich odpowiednia ochroną. 
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na 
potrzebę weryfikacji pod tym względem re-

gionalnych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Na ten problem zwrócono także 
uwagę w przyjętej rezolucji. Zwrócono także 
uwagę na znaczenie badań nad źródliskami 
dla rozpoznania wielu problemów bioceno-
tycznych (stabilność, zmienność, różnorod-
ność ścieżek ewolucyjnych) oraz dla pozna-
nia mechanizmów powstawania fauny wod-
nej z grup pierwotnie lądowych, przynajm-
niej w odniesieniu do pewnych grup syste-
matycznych. 

W dyskusji „okrągłostołowej” z uzna-
niem odniesiono się do inicjatywy zwołania 
konferencji oraz do jej przebiegu. Podkre-
ślono potrzebę integracji badań krenologicz-
nych w skali kraju oraz integracji środowi-
ska krenologów. Ważną rolę w tym zakresie 
po-wierzono organizatorom konferencji. Ja-
ko pierwszy krok w tym kierunku uchwalo-
no pięć przedsięwzięć: 
• wydawanie biuletynu krenologicznego 

(newsletter), który zatytułowano ARE-
TUZA, 

• stworzenie internetowej strony www 
poświęconej źródliskom Polski (http:/-
/human.wsp.olsztyn.pl./woda), na której 
udostępniane będą wszelkie informacje 
oraz dane dotyczące źródeł (m.in. spis 
krenologów, bibliografia krenologiczną, 
dane dotyczące źródlisk, dane dotyczące 
gatunków źródliskowych), 

• opracowanie spisu krenologów pol-
skich, 

• opracowanie bibliografii prac poświę-
conych źródłom, 

• wyznaczenie terminu następnej konfe-
rencji na rok 1999. 

Wewnątrz numeru 
1 Podsumowanie konferencji 
2 Klasyfikacja źródeł cz. 1 
3 Polska literatura krenologiczna, cz. 1 
4 Spis krenologów i krenolubów, cz. 1 
5 Źródła rzeki Łyny 
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Sesja terenowa zgromadziła uczestni-
ków konferencji na terenie bardzo unikalne-
go w nizinnej części Polski obszaru źródli-
skowego rzeki Łyny. Ten obiekt został 
przedstawiony jako propozycja wzorcowego 
terenu badań nad biocenozami źródeł nizin-
nych. 

Pomijając merytoryczną wartość konfe-
rencji warto zauważyć, że streszczenia refe-
ratów i posterów zostały opublikowane 
przed konferencją oraz dostarczono je 
uczestnikom, w opracowaniu redakcyjnym 
są pełne teksty referatów i posterów, które 
ukażą się oddziel-nie w ramach wydawnic-
twa pokonferencyj-nego. Istotne jest też 
rozwinięcie innych działań pokonferencyj-
nych, zgodnie z sugestiami jej uczestników. 

Prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka 
 

Klasyfikacje źródeł cz.1 
 

 bogatym piśmiennictwie za-
uważa się różne typologie 
źródeł. Inne nazewnictwo 

używane jest przez hydrologów, inne 
przez geografów, jeszcze inne przez 
hydro-biologów. Zróżnicowane nazew-
nictwo wynika w części z różnego po-
dejścia do obiektu badawczego - źró-
dliska - i zwracania szczególnej uwagi 
na inne procesy czy cechy źródeł.  

Najogólniej źródłem nazywamy 
wypływ wód podziemnych, lub inaczej 
miejsce w którym wody podziemne 
wydostają się na powierzchnię. Hydro-
grafowie podkreślają, że musi być to 
skoncentrowany wypływ (źródło sensu 
stricte). Inne wypływy nie mają charak-
teru skoncentrowanego (źródła sensu 
lato). Czasem podkreśla się, że źródłem 
jest tylko naturalny wypływ, w odróż-
nieniu od „źródeł” antropogenych lub 
studni, czy też wypływów powstałych 
na skutek antropogennych zmian terenu 
i zaburzenia warstw wodonośnych. W 
wąskim ujęciu hydrologicznym „Źró-
dłem jest samoczynny i skoncentrowa-
ny wypływ wody podziemnej na po-
wierzchnie” (Bajkiewicz i Mikulski 
1993). W szerszym (pospolicie stoso-
wanym przez biologów) źródłem jest 
„wypływ wody gruntowej na po-
wierzchnię Ziemi” (Żmudziński i Pę-
czalska 1984).  

Dla hydrobiologów źródła (w sze-
rokim sensie) stanowią początek cie-
ków W powszechnie stosowanej stre-
fowości cieków strefę źródliskową 
określa się nazwą „krenal” (zespoły 
zwierząt określane są krenonem). Dal-
szymi odcinkami cieków jest strefa 

strumienia (rhitral, z zespołem organi-
zmów rhitronem) oraz strefa rzeki (po-
tamal). W strefie źródliskowej wyróż-
nia się eukrenal (strefa źródła właści-
wego) i hypokrenal (odpływ źródła). 
Analogicznie zespoły organizmów na-
zywane są eukrenonem i hypokreno-
nem. Omawiane nazewnictwo wyraźnie 
nawiązuje do strefowości cieków oraz 
dobrze odzwierciedla stosunki bioceno-
tyczne. 

Nieco inna typologia hydrobiolo-
gów nawiązuje do ukształtowanie źró-
deł wyróżniając: reokreny, helokreny i 
limnokreny (podział zaproponowany 
przez Thienemana w 1926 r.). Jednakże 
i ta klasyfikacja nie odzwierciedla całej 
różnorodności źródeł. 
Reokreny. Są to źródła w których 
„woda strumieniem wypływa i następ-
nie odpływa wzdłuż nachylenia terenu. 
Odpływ wody porywa ze sobą drobne 
zawiesiny, tak że dno źródła pozba-
wione jest mułu, widać na mim czysty 
piasek poruszający się pod wpływem 
prądu wody, lub też czyste kamienie” 
(Starmach i inni 1976). Najliczniej re-
okreny występują na terenach górskich, 
na nizinach są bardzo rzadkie. Fauna 
reokrenów zbliżona jest do fauny stru-
mieni. 
Helokreny. To źródliska „bagienne, 
powstają, gdy woda przesącza się od 
dołu przez warstwę ziemi i tworzy 
podmokłe, zarośnięte bagnisko” (Star-
mach i inni 1976). Ten typ źródeł za-
siedla najbardziej charakterystyczna 
fauna. Decydująca jest cienka war-
stewka wody o miąższości 2-3 mm. 
Drobne bezkręgowce maja ciało znacz-
nie grubsze, stąd obserwujemy różno-
rodne anatomiczne przystosowania 
(głównie odpowiednie ułożenie wło-
sków i rzęsek) umożliwiające życie w 
cienkiej błonce wody. Ciało zwierząt 
otacza cienka warstewka wody, dzięki 
napięciu powierzchniowemu. Właśnie 
ze względu na te biologiczne przysto-
sowania fauna helokrenów jest najbar-
dziej specyficzna i najmniej podobna 
do innych środowisk wodnych. 
Limnokreny. Są to źródła „przedsta-
wiające nieckowate zagłębienie w zie-
mi wypełniające się woda od dna. Wo-
da odpływająca tworzy przy źródle ob-
szar mniej lub więcej zabagniony i za-
rośnięty roślinnością zielną. Samo źró-
dło ma na dnie piesek lun muł, czasem 
jest po bokach zarośnięte mchami, wą-

trobowcami, a nawet roślinami kwia-
towymi” (Starmach i inni 1976). 
 
Hydrograficzne klasyfikacje wypły-
wów wody (na podstawie Gutra-
Korycka i H. Werner-Więckowska 
1989) 
Podział ze względu na sposób wy-
pływu wody 

Źródła. Źródłem jest samoczynny, 
naturalny i skoncentrowany wypływ 
wody podziemnej na powierzchnię te-
renu. Skupiona forma wypływu wody 
odróżnia źródła od innych obiektów 
krenologicznych, które cechuje nie-
skoncentrowany wypływ wody na po-
wierzchnię. Skoncentrowanie to polega 
na grawitacyjnym przemieszczaniu się 
wody ze skał do jednego punktu, 
mieszczącego się w obrębie strefy wy-
lotowej. Inną przyczyną koncentracji 
może być punktowe przebicie nieprze-
puszczalnej osłony, umożliwiającej 
wydostawanie się na powierzchnię wo-
dy pod ciśnieniem ze strefy dobrze 
przewodzącej. 

Źródła mogą mieć strefy wylotowe 
ograniczone do jednego miejsca, są to 
wówczas źródła punktowe lub strefy 
wydobywania się wody - wypływy 
skoncentrowane na pewnej przestrzeni 
(...). Niejednokrotnie bezpośrednie 
stwierdzenie miejsc wydobywania się 
wody jest trudne lub wręcz niemożliwe 
ze względu na pokrycie wodą całej 
strefy wylotowej. Skrajnym przykła-
dem jest typ źródeł basenowych (...). 

Źródła mogą występować pojedyn-
czo lub grupowo, tworząc wspólny od-
pływ w formie cieku. Często takim ze-
społom towarzyszą nieskoncentrowane 
wypływy wód podziemnych.” 

„Wywierzyska. Wywierzysk kra-
sowych nie powinno się zaliczać do 
źródeł, chociaż cechują się one mocną i 
skoncentrowaną formą wydobywania 
się wody na powierzchnię Stanowią 
one punkty powierzchniowego wypły-
wu podziemnych rzek lub strumieni 
krasowych. Woda zasilająca wywierzy-
ska porusza się próżniami w głębi spę-
kanych skał, często na bardzo dużych 
odległościach. W źródłach krasowych 
woda podąża do strefy wylotowej 
szczelinkami nadkapilarnymi lub wol-
nymi przestrzeniami przewodzącymi 
pomiędzy ziarnami skał niespoistych. 
Niektóre z cieków doprowadzających 
wody do wywierzysk, zanim zginą w 
szczelinach skał, mogą na znacznych 
odcinkach prowadzić wody w korytach 

W 
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po powierzchni terenu aż do zaniku 
wody w ponorze. Cieki wypływające w 
formie wywierzysk mogą częściowo 
tracić swoje wody pod ziemią na infil-
trację w szczeliny i próżnie skalne lub 
częściej wzbogacać się w nie dzięki 
drenażowi i podziemnym wypływom. 
Do wypływów nieskoncentrowanych 
należą wycieki, wypływu, wysięki i 
młaki.” 

„Wycieki. Wyciekiem jest rozpro-
szony wypływ wód podziemnych na 
powierzchnię w formie wyraźnej strugi. 
Woda podziemna przy tego rodzaju 
wypływach powoli wysącza się na 
znacznej przestrzeni, nawilgacając lek-
ko grunt. Odpływ z wycieków koncen-
truje się stopniowo na skutek łączenia 
się cząsteczek wody już na powierzchni 
terenu. Przeważnie w ich dolnych par-
tiach zaznacza się wyraźna koncentra-
cja w formie niewielkiej strużki lub 
cieku. 

Ze względu na kształt strefy wydo-
bywania się wody można wyróżnić 
dwa podtypy wycieków: powierzch-
niowe i linijne. W wyciekach po-
wierzchniowych woda wydobywa się 
w pewnej strefie o różnych kształtach - 
predysponowanej lokalną rzeźbą bądź 
warunkami hydrogeologicznymi. Po-
wierzchnia strefy wylotowej jest prze-
sycona wodą. Nie zawsze jednak moż-
na w niej dostrzec (zwłaszcza w jej 
górnej części) spływ wody w formie 
skoncentrowanej. 

Wycieki linijne charakteryzują się 
wypływem wody wzdłuż linii lekko 
schodzącej w dół dolinki, a tworzącej 
początek cieku. Podłużne zagłębienia 
terenowe czasami nacinają poziom wo-
donośny, co powoduje powolne wysą-
czanie się wody w wielu punktach ich 
dna (...).  

Zbliżoną formą do mało wydajnych 
wycieków jest wykap (wypływ kropli-
sty). Jest to wysączanie się wody ze 
stromej ściany skalnej pojedynczymi 
kroplami”. 

„Wysięki. Wysiękiem nazywamy 
lokalne nawilgocenie terenu nie two-
rzące odpływu. Nawilgocenie to spo-
wodowane jest powolnym wysącza-
niem się wody podziemnej na po-
wierzchnię. Wydajność wysięków jest 
niewielka Obserwuje się często, że wo-
da, która wydostała się na powierzch-
nię przez wysięki ponownie infiltruje w 
grunt (wysięki infiltracyjne) lub wypa-
rowuje (wysięki ewaporacyjne). Naj-

częściej spotyka się w terenie typ po-
średni infiltracyjno-ewaporacyjny”. 

„Młaki. Młakami są naturalne wy-
pływy wód podziemnych zarośnięte ro-
ślinnością wodo- i wilgociolubną. Pod 
poziomem darni i rozłożonych szcząt-
ków organicznych oraz często torfu 
znajduje się wypływ inicjalny (pier-
wotny), którym może być wyciek, wy-
sięk lub źródło Z tego względu dzieli 
się młaki na: źródlane, wyciekowe i 
wysiękowe. Wody z wypływów ini-
cjalnych, przemieszczając się przez 
torf, humus i darń, ulegają rozprosze-
niu. Ruch wody przez młakę jest tak 
powolny, że nastąpić może niekiedy 
wydatne przeobrażenie niektórych jej 
cech fizyko-chemicznych. Z reguły, 
wody wypływające z młak różnią się 
temperaturą i zawierają znacznie wię-
cej roztworów organicznych niż wody 
wypływów inicjalnych. 

Pojedyncze młaki przeważnie two-
rzą niewielkie powierzchnie zabagnio-
ne o rozmiarach od kilku do kilkudzie-
sięciu metrów kwadratowych. Daje się 
w nich wyróżnić części: środkową - 
silnie nawilgoconą, ze znaczną miąż-
szością poziomu organicznego, oraz 
brzeżną - cieńszą i mniej wilgotną. 

Reżim hydrologiczny młak (...) jest 
uzależniony od podziemnego zasilania 
przez wypływ inicjalny oraz strat na 
ewapotranspirację. Z tego tez powodu 
młaki można podzielić na: wypływowe, 
ewapotranspiracyjno-wypływowe i 
ewapotranspiracyjne. (...) Duża młaka 
lub zgrupowanie młak połączone ze 
sobą w jedną, wielką powierzchnię o 
zróżnicowanym stopniu nawilgocenia 
gruntu i miąższości warstwy organicz-
nej nazywane jest polem młacznym lub 
torfowiskiem źródliskowym.” 
Podział ze względu na kierunek siły 
hydrodynamicznej 

„Siłą hydrodynamiczną wyprowa-
dzającą wodę na powierzchnię ziemi 
może być grawitacja lub ciśnienie hy-
drostatyczne. 

Wypływy descensyjne (zstępujące) 
wyprowadzają wody o zwierciadle 
swobodnym podlegające grawitacji. 
Ruch wód zgodny jest ze spadkiem 
zwierciadła w skale i nachyleniem po-
wierzchni terenu. 

Wypływy ascencyjne (wstępujące) 
- praktycznie wyłącznie źródła - wy-
prowadzają wody pod ciśnieniem hy-
dro-statycznym o kierunku przeciwnym 
do siły ciążenia. Wznios wody przy ta-
kich wypływach jest z reguły znikomy, 

przeciwnie niż w odwiertach wód arte-
zyjskich”. 
Podział ze względu na rodzaj wodo-
nośca: wypływy szczelinowe, wypły-
wy krasowe, wypływy zasilane wodami 
z utworów luźnych (żwirowe, piasz-
czyste, piaszczysto-pylaste, 
piaszczysto-gliniaste, pylaste). 
Podział ze względu na układy hydro-
geologiczne: wypływy warstwowe, 
wypływy przelewowe, wypływy zapo-
rowe 
Podział ze względu na położenie 
geomorfologiczne: grzbietowe, stoko-
we, podstokowe, krawędziowe, klifo-
we, dolinne, korytowe. 
Podział ze względu na zasilanie inne-
go obiektu hydrograficznego: 
wypływy powierzchniowe, wypływy 
podziemne (jaskiniowe), wypływy 
podwodne (rzeczne, przykorytowe, je-
ziorne, podmorskie). 
Podział ze względu na zmienność i 
wydajność odpływu: 
Wypływy stałe (R w granicach 1-2, 

gdzie R - współczynnik nieregularno-
ści wieloletniego odpływu jako iloraz 
wydajności maksymalnej do mini-
malnej) 

Wypływy mało zmienne (R 2-10) 
Wypływy zmienne (R 10-50) 
Wypływy bardzo zmienne (R>50) 
Wypływy okresowe (pojawiają się tyl-
ko w określonych sezonach) 
Wypływy epizodyczne (funkcjonują w 

krótkim okresie, lecz wyjątkowo 
obfitującym w wody podziemne). 

Podział ze względu na właściwości fi-
zykochemiczne wody: stałotermiczne 
(homotermiczne), w tym: zimne, 
chłodne zwykłe i termalne, zmienno-
termiczne (heterotermiczne). 
Literatura: 
Bajkiewicz-Grabowska E., Z. Mikulski 

„Hydrologia ogólna”, Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 1993, strony: 38-
46. 

Gutra-Korycka M., H. Werber-Więc-
kowska (red.) „Przewodnik do hydro-
graficznych badań terenowych” PWN, 
Warszawa 1989, strony: 104-112. 
Starmach K., S. Wróbel, K. Pasternak 

„Hydrobiologia - limnologia” PWN 
Warszawa 1976, strony: 466-470. 

Żmudziński L., A. Pęczalska „Słownik 
hydrobiologiczny” PWN Warszawa 
1984. 

Opr. Stanisław Czachorowski 
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Polska literatura krenologiczna (cz.1) 

(opr. Paweł Buczyński) 

Barcikowski A., Loro P.M., 1997: Specyfika geobotaniczna obszarów 
źródliskowych morskiej Antarktyki na przykładzie wolnych od lodu 
terenów wyspy King George. (W:) Źródła Polski. Stan badań, moni-
toring i ochrona. Olsztyn, 10-12 października 1997. WSP w Olszty-
nie: 8-9. 

Biesiadka E., Kowalik W., 1997: Wodopójki (Hydracarina) źródeł Pol-
ski - próba syntezy. (W:) ibidem: 9-10. 

Buczyński P., 1997: Ważki (Odonata) terenów źródliskowych Polski - 
stan poznania i propozycje dalszych badań. (W:) ibidem : 10-11. 

Chaniecka K., 1997: Wstępne wyniki badań nad fauną bezkręgowców 
obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego. (W:) 
ibidem: 12. 

Chmiel S., 1997: Hydrochemiczna charakterystyka wód źródlanych mię-
dzyrzecza Wisły i Bugu. (W:) ibidem : 13. 

Cichocka M., 1997: Wodopójki (Hydracarina) źródeł Pojezierza Mazur-
skiego. (W:) ibidem: 14. 

Czachorowski S., 1997: Stan badań nad poznaniem chruścików (Tricho-
ptera) źródeł Polski. (W:) ibidem: 15. 

Czerniawska-Kusza I., 1997: Makrobezkręgowce potoków źródłowych 
Płaskowyżu Głubczyckiego. (W:) ibidem: 16-17. 

Dawidek J., 1997: Źródła północnej części Pagórów Chełmskich. (W:) 
ibidem: 17-18. 

Glińska K., 1997: Wpływ warunków geomorfologicznych terenu na wy-
stępowanie i typy źródeł na Pojezierzu Olsztyńskim. (W:) ibidem: 
19. 

Górniak A., Jekatieryńczuk-Rudczyk E., 1997: Geomorfologiczne uwa-
runkowania występowania naturalnych wypływów wód podziem-
nych w dorzeczu Supraśli. (W:) ibidem: 20. 

Fudakowski J., 1932: Neue Beiträge zur Odonaten-Fauna Polens. Fragm. 
faun. Mus. zool. pol., 1: 389-401. 

Jekatieryńczuk-Rudczyk E., 1997: Reżim hydrochemiczny źródeł w do-
rze-czu Supraśli. (W:) Źródła Polski. Stan badań, monitoring i 
ochrona. Olsztyn, 10-12 października 1997. WSP w Olsztynie: 21-
22. 

Jokiel P., 1997: Zasoby i odnawialność wód podziemnych fliszu karpac-
kiego w świetle analiz wydajności źródeł. (W:) ibidem: 22-23. 

Koc J., Nowicki Z., 1997: Wielkość transportu substancji chemicznych 
na przykładzie kilku źródeł na Pojezierzu Olsztyńskim. (W:) ibidem: 
24. 

Kozacki L., 1997: Analiza zagrożeń źródeł i obszarów źródłowych na 
podstawie zdjęć lotniczych i map sozologicznych. (W:) ibidem: 25. 

Krajewski S., 1972: Fauna Niebieskich Źródeł. Larwy ważek (Odonata). 
Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. II mat.-przyr.: 41-45. 

Kucharski L., Filipiak E., 1997: Roślinność porastająca obszary źródlis-
kowe na obszarze środkowej Polski. (W:) Źródła Polski. Stan badań, 
monitoring i ochrona. Olsztyn, 10-12 października 1997. WSP w 
Olsztynie: 26. 

Kurzątkowska A., 1997: Stan badań nad występowaniem pluskwiaków 
wodnych (Heteroptera) w źródłach Polski. (W:) ibidem: 27. 

Lewandowski K., 1997: Widelnice (Plecoptera) źródeł okolic Olsztyna. 
(W:) ibidem: 28. 

Łabędzki A., 1985: Ważki Odonata rezerwatu Czartowe Pole na Roz-
toczu. Parki nar. Rez. przyr., 6: 85-91. 

Łachacz A., 1997: Torfowiska źródliskowe Polski północno-wschodniej. 
(W:) Źródła Polski. Stan badań, monitoring i ochrona. Olsztyn, 10-
12 października 1997. WSP w Olsztynie: 29. 

Michalczyk Z., 1997: Rozmieszczenie i wydajność źródeł Lubelszczy-
zny. (W:) ibidem: 30-31. 

Mielewczyk S., 1966: Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Poznań. 

Mielewczyk S., 1973: Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej do-
pły-wów i  zbiorników przyrzecznych. Acta Hydrobiol., 15: 379-
385. 

Mielewczyk S., 1978: Ważki (Odonata) Pienin. Fragm. faun., 12: 265-

295. 
Nowicki M., 1997: Problematyka ochrony obszarów źródłowych na Po-

jezierzu Mazurskim. (W:) Źródła Polski. Stan badań, monitoring i 
ochrona. Olsztyn, 10-12 października 1997. WSP w Olsztynie: 31. 

Paczuska B., 1997: Okrzemki ze źródła na terenie Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. (W:) ibidem: 33. 

Paczuska B., Paczuski R., 1997: Glony sześciu źródeł Doliny Fordoń-
skiej. (W:) ibidem: 32. 

Pakulnicka J., 1997: Stan badań nad chrząszczami wodnymi (Coleoptera 
aquatica) źródeł Polski. (W:) ibidem: 33-34. 

Poleszczuk G., Jakuczun B., 1997: Badania chemizmu wód źródlisko-
wych wybijających u podnóża klifu nadmorskiego w Wolińskim 
Parku Narodowym. (W:) ibidem: 35-36. 

Poleszczuk G., Ziarnek K., 1997: Hydrochemiczny monitorng wód źród-
liskowych Gór Bukowych (Szczeciński Park Krajobrazowy). (W:) 
ibidem: 34-35. 

Różkowski J., 1997: Przeobrażenia chemizmu wód podziemnych dreno-
wanych źródłami w obszarach krasowych Wyżyny Krakowskiej. 
(W:) ibidem : 37-38. 

Różkowski J., Leszkiewicz J., 1997: Warunki krążenia wód szczelino-
wo-warstwowych w lokalnych systemach przeływu Wyżyny Kra-
kowskiej. (W:) ibidem: 36-37. 

Rymar J., 1938: Ważki (Odonata) Rytra w dolinie Popradu. Sprawozd. 
kom. fizjograf., 71: 283-289. 

Sowa R., 1965: Ecological characteristics of the bottom fauna of the 
Wielka Puszcza Stream. Acta Hydrobiol., 7, suppl. 1: 61-92. 

Szalewska E., 1997: Ochrona źródeł w gospodarce przestrzennej. (W:) 
Źródła Polski. Stan badań, monitoring i ochrona. Olsztyn, 10-12 
października 1997. WSP w Olsztynie: 38-39. 

Tyc A., Opolska-Gądek J., 1997: Tendencje zmian hydrologicznych źró-
deł na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woje-
wództwa katowickiego (Wyżyna Śląsko-Krakowska) w latach 1986-
1996. (W:) ibidem: 39-40. 

Waszkiewicz D., 1997: Okrzemki źródeł krasowych północnej części 
Wyżyny Częstochowskiej. (W:) ibidem : 40-41. 

Zaćwilichowski J., 1932: Ważki z Nowego Targu. Sprawozd. kom. fi-
zjograf., 66: 77-80. 

 
Literatura Krenologiczna 
Prosimy także o nadsyłanie (najlepiej pocztą elektroniczną) da-
nych o publikacjach dotyczących źródeł Polski. 

 
Home page 
Równolegle z wydawaniem „Aretuzy” przygotowujemy stronę 
internetową poświęconą źródłom Polski. Znajdują się tam ar-
chiwalne numery newslettera, źródliskowa baza danych doty-
cząca źródeł oraz gatunków źródliskowych, spis krenologów i 
„krenolubów”, spis polskiej literatury krenologicznej, itd. Za-
chęcamy do zaglądania na stronę: http://human.-
wsp.olsztyn.pl./woda/, systematycznie jest rozbudowywana i 
uzupełniana. Przy okazji zachęcamy do współpracy i nadsyłania 
danych i materiałów. 
  

Źródła rzeki Łyny 
ystem źródliskowy rzeki Łyny należy do najbar-
dziej malowniczych terenów źródliskowych na 
nizinach. W 1950 r. utworzono rezerwat krajo-

brazowy dla zachowania procesów erozji wstecznej. Po-
wierzchnia rezerwatu obejmuje ok. 121 ha. Na terenie re-
zerwatu znajduje się siedem większych systemów źródli-
skowych. 
 Silnie zróżnicowany morfologicznie teren rezer-
watu jest rozległą doliną z licznymi bocznymi wąwozami 
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i dolinkami o stromych i wysokich zboczach (30-40 m). 
Działalność ludzka od wieków przekształca teren źró-
dlisk. Prawdopodobnie już we wczesnym średniowieczu 
zlokalizowany był tu młyn. Teraz znajduje się od dawna 
nieczynny młyn murowany z rozległym, stopniowo zamu-
lanym stawem młyńskim. W górnym odcinku źródlisk 
widoczny jest wał ziemny. Przed II wojną światową był 
tu staw hodowlany dla pstrągów. Nieco niżej widoczne są 
fundamenty domku myśliwskiego. Powyżej źródeł wi-
doczne są ruiny gospodarstwa rolnego oraz dwa stawki. 
Teren wokół rezerwatu systematycznie zarasta lasem, w 
miarę jak wycofuje się gospodarka ludzka. Przed kilkoma 
laty pojawiły się drewniane kładki, ogrodzone ścieżki, 
ławki itp. Ułatwiają one zwiedzanie turystyczne i jedno-
cześnie chronią same źródliska (turyści nie rozdeptują 
źródlisk). 
 Najliczniejsze są źródła typu helokrenowego, o 
rozległych cyrkach erozyjnych. Rzadziej spotyka się helo-
reokreny i źródliska bagienne. Liczne są wartko płynące 
strumienie o dnie piaszczystym lub kamienistym, tuż po-
wyżej stawu młyńskiego występują zabagnione rozlewi-
ska. Poniżej stawu Łyna wkracza na zmeliorowaną, sze-
roką dolinę rzeczną. 
 W dolinie występuje las olchowy (z licznymi 
paprociami i mszakami), wyżej las sosnowy i mieszany 
(w wieku 80-100 lat, na wyrębach sadzone są także mo-
drzewie). Podstawowym zespołem roślinnym otaczają-
cym źródła jest łęg jesionowo-olszowy (pow. ok. 70 ha). 
Wyższe partie zajmuje bór sosnowy o bogatym podszycie 
(pow. 45 ha na terenie rezerwatu). 
 Specyficzne warunki mikroklimatyczne sprawia-
ją, że występuje tu wiele ciekawych gatunków owadów 
wodnych. Z chruścików warto wymienić krenobionty: 
Crunoecia irrorata, Parachiona picicornis oraz Pota-
mophylax nigricornis. Ciekawe gatunki występują w zim-
nowodnym stawie młyńskim (np. Baraeodes minutus). 
Niska temperatura wody sprawia, że zespoły bezkręgow-
ców wodnych są odmienne niż w pobliskich stawach 
(zbiorniki trwałe i okresowe). 
 Od 1982 roku Zakład Ekologii i Ochrony Śro-
dowiska WSP w Olsztynie prowadzi badania nad fauną 
wodną. 

 Stanisław Czachorowski 
 

Spis krenologów 
rosimy o nadsyłanie danych osobowych z adresem oraz za-
interesowaniami wszystkich osób zainteresowanych 
umieszczeniem ich w spisie polskich krenologów oraz 

„krenolubów’. Na bieżąco lista ta będzie drukowana w „Aretu-
zie” oraz umieszczona na stronie Home Page. Niżej zamiesz-
czamy pierwsze przysłane informacke o polskich krenologach. 
Czekamy na dalsze informacje i zgłoszenia. 

Mgr Jolanta Opołka-Gądek 
Katedra Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi 

Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60 
41-200 Sosnowiec, tel. 032-2917086, fax. 032-2915865 
e-mail: jgadek@us.edu.pl 
zainteresowania: hydrochemia źródeł Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej w jej środkowej części (między 
Trzebinią a Zawierciem) oraz hydrochemia źródeł Tatr. 
 
Dr Andrzej Tyc 
Katedra Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60 
41-200 Sosnowiec, tel. 032-2917086, fax. 032-2915865 
e-mail: atyc@us.edu.pl 
hydrologia i ochrona źródeł Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej w jej środkowej części (między Trzebi-
nią a Zawierciem 
 
Mgr Paweł Buczyński 
Zakład Zoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej 
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. 081-5375019, fax 
4881-5333669 
e-mail: pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl 
zainteresowania: źródła, potoki źródłowe, torfowiska źró-
dliskowe; grupy taksonomiczne: Odonata; Coleoptera: 
Hydrophiloidea, Dytiscidae, Hygrobidae, Haliplidae, Gy-
rinidae; Heteroptera aquatica; 
- zagadnienia - skład jakościowy, ilościowy i formowanie 
się fauny; pochodzenie elementów fauny; fauna źródlisk a 
fauna środowisk je otaczających: wzajemne wpływy.  
Materiał zbierany w źródłach: wszystkie stawonogi  
 
Jacek Purat 
School of Information Management and Systems 
102 South Hall, University of California, Berkeley 
Berkeley, CA 94720-4600 
e-mail: purat@info.sims.berkeley.edu 
Interesuje mnie rola i znaczenie źródeł w kulturze jako-
wymiernika stosunku do przyrody ( tak w skrócie).  
 
Prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka 
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, WSP w Olszty-
nie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, tel. (89) 527-60-33 
w. 293, fax. 527-60-33 w. 223 
obiekt badań: Hydracarina, Heteroptera, Coleoptera źró-
deł 
 
Dr Stanisław Czachorowski 
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, WSP w Olszty-
nie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, tel. (89) 527-60-33 
w. 250, fax. 527-60-33 w. 223 
e-mail: sczach@human.wsp.olsztyn.pl. 
Zainteresowania: fauna chruścików (Trichoptera) źródlisk 
różnego typy (eukrenal i hypokrenal) z terenu całej Polski 
(zbieram także materiał z Białorusi), zagadnienia: skład 
gatunkowy, pochodzenie fauny, wpływ otoczenia źródła i 
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wód sąsiadujących na faunę źródliskową. Mogę zbierać w 
źródliska także inne stawonogi. 
 
Mgr Krzysztof Lewandowski 
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, WSP w Olszty-
nie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, tel. (89) 527-60-33 
w. 213, fax. 527-60-33 w. 223 
zainteresowania: fauna ważek, widelnic i jetek, skład gatunko-
wy, biogeografia, wpływ otoczenia na kształtowania się fauny 
 
 

English Summary  
retuza - We have received many letters of con-
gratulations for  initiating the publishing of the 
Aretuza newsletter.  This obliges us to publish it 
in spite of financial troubles.  At this time, mail-

ing costs bind us most.  That is why Aretuza is available 
on the Internet through the WWW page devoted to the 
springs of Poland (http://human.wsp.olsztyn.pl/woda).  
We invite you for cooperative work and we await corre-
spondence and discussion. - editor 

Summing-up of the conference: The scientific confer-
ence, Polish Springs - the state of investigation, monitor-
ing, and protection, was held October 10-12, 1997 in 
Olsztyn.  More than 60 people representing many disci-
plines related to environmental protection from all over 
Poland attended.  Results of the conference included 
agreement among the participants to continue their coop-
erative activities, to establish a WWW homepage, and to 
assemble a list of persons interested in springs as well as a 
bibliography of Polish works devoted to springs.  The 
participants also agreed that the next springs conference 
should be held in 1999. - Prof. dr hab. Eugeniusz Bie-
siadka 

Classification of springs - part 1:  Various types of 
springs are mentioned in literature.  Different classifica-
tion methods are used in hydrology, geography, and hy-
drobiology.  Classifications have differed in part as a re-
sult of different approaches to research that have pro-
duced detailed thought on different aspects of springs.  In 
general, hydrologists use a more complex classification 
system with more criteria than that used by hydrobiolo-
gists who classify springs into three types based on above 
ground flow. - Stanisław Czachorowski 

Polish crenological literature - part 1:  The bibliogra-
phy includes Polish literature related to springs.  Those 
wishing to add to the list are invited to do so by sending 
(ideally via email) data about suitable publications to Pa-
weł Buczyński.  The bibliography is also available on the 
Internet at http://human.wsp.olsztyn.pl./woda/. 

Springs of the Łyna River:  The system of springs of the 
Łyna River lies in beautiful, lowland terrain.  In 1950 a 
landscape reserve, now 121 hectares in area, was opened 

to conserve the natural erosion process around the 
springs.  There are about seven large spring systems in the 
reserve, along with 80-100 year-old trees, and interesting 
aquatic insects found only in springs.  Since 1982 the De-
partment of Ecology and Environmental Protection at 
WSP in Olsztyn has been investigating the aquatic fauna 
there. - Stanisław Czachorowski. 

List of crenologists:  The list includes the names and 
contact information for people interested in Polish springs 
as well as a brief description of the scope of their interest.  
A running list will be printed in each Aretuza and also 
maintained on the Internet at 
http://human.wsp.olsztyn.pl./woda/.  Additions to the list 
are invited. 
 

INNE WYDAWNICTWA 

Wydawnictwo „Zielone Brygady” zachęca do zakupu 
następujących publikacji: Biblioteka „Zielonych Brygad”: 
nr 10 – Nowy ustrój – te same wartości (4 zł) 
nr 17 – Niemi szamani (1 zł) 
nr 18 – Wspólna droga – wspólny cel. Działanie w kon-

sensusie i bez przemocy (2 zł) 
nr 19 – Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, 

czyli małe jest najpiękniejsze (2 zł) 
nr 20 – Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa (5 zł) 
nr 21 – Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeń-

stwem (1,5 zł) 
nr 22 – Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków (2 zł) 
nr 23 – Dostęp do informacji – poradnik (2 zł) 
nr 24 – Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji 

pozarządowych(2 zł) 
nr 26 – My, zwierzęta (5 zł) 
adres: 31-014 Kraków, ul. Sławkowska 12/24 
(zb@zb.most.org.pl 
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