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Projekt FOKS* mia³ na celu ocenê kluczowych Ÿróde³ zagro¿eñ œrodowiskowych wraz z propozycj¹ 
dzia³añ naprawczych na tych Ÿród³ach.
W projekcie FOKS zosta³y zastosowane innowacyjne narzêdzia badawcze do zarz¹dzania ryzykiem 
wód podziemnych Szczegó³owe informacje na ten temat przedstawiono w osobnym podrêczniku 
(Ertel i in., 2011).
Narzêdzia projektu zastosowano w piêciu miejscach badawczych w czterech krajach europejskich 
(Rys.1.). Wyniki badañ i wypracowane zalecenia przedstawiono w poradniku (Trz¹ski i in., 2012). 
Polskie miejsce badawcze by³o zlokalizowane w Jaworznie i obejmowa³o obszar Zak³adów 
Chemicznych ORGANIKA-AZOT oraz pobliskiego centralnego sk³adowiska odpadów (CSO) w 
dolinie Potoku W¹wolnica wraz z terenem po dawnym wyrobisku piasku Rudna Góra (Rys.2.).

Mimo, ¿e czêœæ zanieczyszczeñ przechwytywana jest przez system rowów zbudowany na dnie 
dawnego wyrobiska piasku, zanieczyszczenia przenikaj¹ do wód podziemnych. Stê¿enia 
zanieczyszczeñ mierzone w wodach podziemnych s¹ czêsto od kilkuset do kilku tysiêcy razy wy¿sze 
od wartoœci dopuszczalnych.  

Zastosowanie oceny ryzyka do oszacowania 
zanieczyszczenia wód:

= Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych - 
obliczanie indeksu ryzyka zanieczyszczenia,
= Ocena  ryzyka  eko log icznego  poszczegó lnych  
zanieczyszczeñ w wodach powierzchniowych przy pomocy 
programu SADA (Spatial Analysis and Decision Assistance), 
(Rys.5.)
= Zastosowanie biotestów do oceny sumarycznej toksycznoœci 
wód powierzchniowych i podziemnych (Rys.6.).

Rys.1. Miejsca badawcze projektu.
 

 
Rys.2. Miejsce badawcze w Jaworznie.

Oceniane substancje zanieczyszczaj¹ce**

• Obszar sk³adowania odpadów niebezpiecznych, g³ównie pestycydów,
• Europejski „hot-spot” (jeden z siedmiu obiektów szczególnie zagra¿aj¹cych wodom Ba³tyku),
• 195 000 ton odpadów niebezpiecznych.

Rys.3. Schemat logiczny zastosowania 
narzêdzi FOKS w Jaworznie.

Rys.4. Model koncepcyjny miejsca badawczego w Jaworznie

G³ównym narzêdziem badawczym by³o modelowanie 
transportu zanieczyszczeñ. Pozosta³e narzêdzia (Rys.3.) 
dostarczy³y informacji potrzebnych do identyfikacji modelu, 
jego kalibracji i weryfikacji (Rys.4.). Nastêpnie opracowano 
koncepcjê remediacji miejsca badawczego, w której wa¿n¹ 
rolê odegra³y prognozy otrzymane z modelowania.

 Rys.6. Organizmy zastosowane w przeprowadzonych biotestach.

Zastosowanie powy¿szych metod obliczania ryzyka 
pozwoli³o stwierdziæ, ¿e:
� Najwy¿sze ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych 
pochodzi z pó³nocnej czêœci Pola K lub z przylegaj¹cego do niej 
po³udniowego fragmentu terenu ZCH. 
� Czêœæ po³udniowo-wschodnia CSO jest istotnym Ÿród³em 
zanieczyszczenia wód podziemnych. 
� Najwiêkszy udzia³ w ryzyku ekologicznym dla wód 
powierzchniowych stanowi¹ pestycydy. 
� Najwiêksze wielkoœci ryzyka ekologicznego stwierdzono w 
wodach wokó³ pó³nocnej czêœci Pola K oraz wokó³ CSO. 
� Wysokie wartoœci ryzyka ekologicznego wyst¹pi³y w potoku 
W¹wolnica (przed wlotem do Przemszy), podczas gdy w punktach 
znajduj¹cych siê przed terenem ZCH oraz przed wylotem z 
oczyszczalni ryzyko nie wystêpowa³o.
� Zastosowane biotesty potwierdzi³y toksyczne w³aœciwoœci (III 
klasa) wiêkszoœci badanych próbek wód powierzchniowych, a w 
próbce pobranej z W¹wolnicy przed wlotem do Przemszy 
stwierdzono najwy¿sz¹ (IV) klasê toksycznoœci. 

 Rys.5. Zrzut ekranu oprogramowania SADA.
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W wyniku badañ przeprowadzonych w Jaworznie uznano za kluczowe nastêpuj¹ce 
Ÿród³a zanieczyszczenia:

·centralne sk³adowisko odpadów (CSO) -  najwy¿szy priorytet,

·nagromadzenie cieczy niewodnych (NAPL) -  najwy¿szy priorytet,

· teren dawnego magazynu HCH -  najwy¿szy priorytet,

·pó³nocna czêœæ Pola K -  wysoki priorytet,

·wewnêtrzne sk³adowisko w zachodniej czêœci zak³adów chemicznych - wysoki priorytet.
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