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GRECKA NIMFA

Aretuza 
mitologii greckiej nimfa 
z orszaku Artemidy, 
uciekającą przed bogiem 

rzeki Alfejos (na Peloponezie) 
zmieniła bogini w źródło, które pod 
morzem przepłynęlo na wyspę 
Ortygię (obecnie część Syrakuz). 

ródła to nie tylko obiekty 
przyrodnicze.  Obecne są 
także w kulturze, często 

wiążą się z legendami (np. źródła 
Łyny), wie-rzeniami, wydarzeniami 
history-cznymi. Różne źródełka 
były świadkami objawień. Krynice 
i zdroje obecne są także w lite-
raturze, powiedzeniach, przysło-
wiach i sentencjach. 

  Pragniemy aby w niniejszym 
pisemku była stała rubryka prezen-
tująca humianistyczne spojrzenie 
na źródła, krynice, zdroje... 

Rezolucja 
ezolucja końcowa (projekt) 
przyjęta przez uczestników 
konferencji naukowej 

„Źródła Pol-ski - stan badań, 
monitoring i ochrona” Olsztyn, 10-
12 paździer-nika 1997. 

1.  Uczestnicy konferencji uznając 
olsztyńskie spotkanie za ważny 
krok w stronę integracji środo-
wiska krenologicznego w Pol-
sce postulują dalsze działania w 

tym kierunku. Wydawnictwo 
typu „newsletter” przedstawia-
jące między innymi kronikę 
bieżących prac nad źródłami w 
Polsce oraz kolejne 
konferencje, z których 
najbliższą przewiduje się na rok 
1999, dobrze będą służyć temu 

celowi. 

2.  W zakresie badań naukowych 
za szczególnie ważne uznaje się 
wzmożenie badań nad źród-
łami, zwłaszcza w regionach 
słabiej dotychczas poznanych 
pod względem krenologicz-
nycm. Należy wyodrębnić naj-
bardziej typowe dla poszczegól-
nych obszarów źródła modelo-
we, w których badania powinny 
mieć charakter interdyscypli-
narny, a więc z udziałem 
hydrlogów, hydrogeologów, 
hydrochemików i hydrobio-
logów. Pozwoli to na lepsze 
wykorzystanie niemałego, lecz 
rozproszonego obecnie poten-
cjału badawczego. 

3.  Szczególnie pilną sprawą jest 
inwentaryzacja źródeł, zwłasz-
cza w nizinnej części Polski. 
Ponieważ środowisko naukowe, 
profesjonalnie zajmujące się 
źródłami jest zbyt małe dla 
takiego przedsięwzięcia, pro-
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ponuje się stworzenie szero-
kiego ruchu społecznego 
obejmującego m.in. przyrodni-
ków amatorów, szkoły, służby 
leśne, drużyny harcerskie, Pol-
ski Związek Wędkarki, którego 
uczestnicy (woluntariusze) 
mogliby przeprowadzić pod-
stawowe rozpoznania terenowe. 
Zadaniem krenologów byłoby 
przygotowanie stosownego ar-
kusza inwentaryzacyjnego, 
opracowanie kilku prostych 
parametrów charakteryzujących 
źródła oraz przeprowadzenie 
odpowiednich szkoleń dla lide-
rów ruchu. Jednym ze sponso-
rów takiego przedsięwzięcia 
mogłyby być odpowiednie fun-
dusze ochrony środowiska 
(gminne, wojewódzkie, narodo-
wy). Na obszarach, gdzie źródła 
są lepiej rozpoznane na tej sa-
mej zasadzie organizacyjnej 
można prowadzić monitoring 
stanu źródeł. 

4.  Uczestnicy konferencji zwrócili 
uwagę na poważne zagrożenie 
źródeł, zwłaszcza w regionach 
bardziej zaludnionych, uprze-
mysłowionych i intensywnie 
wykorzystywanych rolniczo, 
gdzie wypływy nader często 
niosą wody pozaklasowe. Uzys-
kano tu dużą zgodność ocen 
hydrochemicznych i hydrobio-
logicznych 

• Dla skutecznej ochrony źródeł 
pożądane jest objęcie szczegó-
lną ochroną stref wodonośnych, 
co powinno być wyraźnie uwi-
docznione w regionalnych pla-
nach zagospodarowania prze-
strzennego, przy których opra-
cowaniu powinno się wykorzys-
tać zdjęcia lotnicze, dające 
pogląd na powierzchniowe 
zagrożenie obszarów źródlis-
kowych. 

• Celowe jest objecie ochroną 
rezerwatową źródeł szczególnie 
cennych przyrodniczo i zara-
zem typowych dla poszczegól-

nych regionów Polski. 
Rezerwaty takie powinny obej-
mować obok basenu źródlisko-
wego także strefę wodonośną. 

• Dla ochrony źródeł celowe jest 
rozwinięcie działalności publi-
cystycznej popularyzującej pro-
blematykę źródeł, ich rolę przy-
rodniczą i użytkową oraz 
zagadnienie ich ochrony, uka-
zując przy tym związki źródeł z 
kulturą narodową i lokalną 
tradycją. 

• Wiele źródeł wymaga renatura-
lizacji, zwłaszcza w odniesieniu 
do struktur biocenotycznych. 
Wypracowanie metod renatura-
izacji jest szczególnie pilnym 
zadaniem adresowanym do 
hydrobiologów. Na tym tle rola 
źródeł typowych dla regionów, 
traktowanych jako swoiste 
banki bioróżnorodności, jest 
szczególnie ważna. 

Prosimy o nadsyłanie uwag 
odnośnie zaproponowanej rezo-
lucji pokonferencyjnej na adres 
redakcji „Aretuzy” 

Home page 
Równolegle z wydawaniem „Aretuzy” przy-
gotowujemy stronę internetową poświęconą 
żródłom Polski. Znajdą się tam archiwalne 
numery newslettera, źródliskowa baza danyc 
dotyczaca źródeł oraz gatunków źródlisko-
wych, spis krenologów i „krenolubów”, spis 
polskiej litaratury krenologicznej, itd. 

Spis krenologów 
Prosimy o nadsyłanie danych osobowych z 
adresem oraz zainteresowaniami wszystkich 
osób zainteresowanych umieszczeniem ich 
w spisie polskich krenologów oraz „krenolu-
bów’. Na bieżąco lista ta będzie drukowana 
w „Aretuzie” oraz umieszczona na stronie 
Home Page.  
Literatura Krenologiczna 
Prosimy także o nadsyłanie (najlepiej pocztą 
elektroniczną) danych o publikacjach 
dotyczących źródeł Polski. 
English Summary  

retuza - named for the nymph  
from Greek mythology whom the 
goddess Artemis changed into a 
spring, thereby saving her from 

rape by a pursuing god.  This publication is 

intended to aid efforts to investigate, 
monitor, and protect Polish springs by acting 
as a conduit for information and ideas. 

Resolutions - Four resolutions resulted from 
the all-Polish conference “Polish Springs - 
State of Investigation, Monitoring, and 
Protection,”  held in Olsztyn, October 10-12, 
1997: 

1.  The conference was an important step 
towards integrating spring protection 
efforts in Poland, and this integration 
must continue through the creation of 
this newsletter and the organization of 
another conference in 1999. 

2.  Efforts to investigate Polish springs 
must continue or in some cases be 
restarted, and these efforts must be 
interdisciplinary in nature. 

3.  It is urgent that an inventory of Polish 
springs, especially those in Polish 
lowlands, be performed.  This inventory 
should be based on a wide movement 
that includes students, forest workers, 
and others interested in springs in 
addition to scientists who would prepare 
and organize the inventory surveys for 
data collection and the workshops 
necessary to train project leaders.  
Possible funding sources include the 
local, voivode, and national 
environmental protection funds.  

4.  Polish springs are in danger, especially 
in areas with intensive agricultural and 
industrial activity.  Therefore, reserve 
areas around springs should be created 
and monitored, and the problems of 
springs must be publicized along with 
the role of springs in local culture and 
traditions.  Additionally, many springs 
must be renaturalized, and the method 
of renaturalization must be addressed. 

WWW Home Page - A home page about 
Polish springs including a database of 
springs and those interested in them is 
planned for the near future. 

Contact List - In the next issue of Aretuza, 
a contact list of those interested in Polish 
springs may be published along with a list of 
literature about Polish springs. 

 

A 

Wydawca: Zakład Ekologii i Ochrony 
Środowiska WSP w Olsztynie 

Redakcja: Stanisław Czachorowski, stali 
współpracownicy: Eugeniusz Biesiadka 
(Olsztyn), Paweł Buczyński (Lublin), 
Michael O’Shea (Olsztyn).  
 
 
Adres Redakcji: 10-561 Olsztyn, ul. 
Żołnierska 14, E-mail: 
sczach@human.wsp.olsztyn.pl. 
http://human.wsp.olsztyn.pl./woda/ 


