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WSTĘP

Projekt WOKAM, realizowany w latach 2012-2016, 

był projektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hy‐

drogeologów (IAH) i Komisji Hydrogeologii Krasu, 

wspieranym finansowo przez IAH i UNESCO, w ramach 

programu WHYMAP (współpraca zespołu WHYMAP 

w Instytucie Geonauk i Zasobów Naturalnych (BGR, 

Niemcy)). Projekt był koordynowany i przetwarzany 

w Instytucie Technologii w Karlsruhe (KIT) (Stevanović 

i in. 2016;  Chen  i in. 2017; Chen, Goldscheider (red.) 

2017). W obszarze Europy południowo-wschodniej był 

koordynowany przez Z. Stevanovic. Bazę danych WO‐

KAM dla obszarów krasowych Polski przygotował Ze‐

spół Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, we współpracy 

z A. Poloniusem.

WORLD KARST AQUIFER MAP (WOKAM) – 

KONCEPCJA, METODYKA, ZAKRES 

Koncepcja Mapy

Celem realizacji Światowej Mapy Zbiorników Kra‐

sowych – World Karst Aquifer Map (WOKAM) – jest 

upowszechnienie informacji odnośnie do cennych, ale 

wrażliwych na zanieczyszczenie źródeł zaopatrzenia 

w wodę słodką, jakimi są krasowe zbiorniki wód pod‐

ziemnych, co może być użyteczne w rozwiązywaniu pro‐

blemu globalnego zarządzania zasobami wodnymi. 

WOKAM została zrealizowana w ramach ogólnoświato‐
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wego programu Hydrogeological Mapping and Asses‐

sment Program (WHYMAP). Mapą bazową dla opraco‐

wania WOKAM była cyfrowa globalna mapa litologiczna 

(GLiM) Hartmanna i Moosdorfa (2012). W ramach reali‐

zacji projektu WOKAM wykorzystano informacje za‐

mieszczone na regionalnych mapach geologicznych 

i hydrogeologicznych, w literaturze tematycznej, konsul‐

towano się z ekspertami regionalnymi. Wiarygodność 

WOKAM jest zmienna w poszczególnych częściach glo‐

bu z powodu bardzo zróżnicowanej jakości informacji 

bądź jej braku, a także dostępności regionalnych eksper‐

tów (Chen, Goldscheider (red.) 2017).

Metodyka

WOKAM koncentruje się na zasobach wód podziem‐

nych w krasowych poziomach wodonośnych, zwłaszcza 

w skałach węglanowych. Ewaporaty stanowią również 

ważne krasowe systemy wodonośne, ale wysokie stężenia 

siarczanów w wodzie ograniczają jej bezpośrednie wyko‐

rzystanie jako wody pitnej. Przyjęto założenie, że skały, 

które zawierają co najmniej 75% rozpuszczalnych mine‐

rałów, są zazwyczaj skrasowiałe. Aktualny stopień skra‐

sowania może się znacznie różnić w zależności od 

różnych czynników geologicznych, hydrologicznych 

i klimatycznych. Założono, że w większości przypadków 

wychodnie skał węglanowych są przynajmniej częściowo 

skrasowiałe, a chemiczne rozpuszczanie górotworu pro‐

wadzi do wykształcenia typowego krasowego poziomu 

wodonośnego z szybkim przepływem wód podziemnych 

i transportem zanieczyszczeń, nawet w przypadku braku 

udokumentowania dużych jaskiń oraz cech geomorfolo‐

gicznych typowych dla obszarów krasowych.

Wydzielenie jednostek, objaśnienia

Jednostki odzwierciedlające kartograficznie „skały 

węglanowe” i „skały ewaporatowi” reprezentują poten‐

cjalne krasowe zbiorniki wodonośne. Ich aktualny sto‐

pień krasowienia i właściwości hydrauliczne nie mogą 

być ustalone jednoznacznie w skali globalnej. Założono, 

że najbardziej wyeksponowane skały węglanowe i ewa‐

poratowe reprezentują krasowe poziomy wodonośne. Wa‐

pienie i dolomity to najbardziej rozpowszechnione 

skrasowiałe skały węglanowe. Kreda jest drobnoziarnistą 

biogeniczną skałą węglanową, w której rozwój krasu jest 

mniej dynamiczny niż w klasycznym krasie wapiennym. 

Jednakże w wielu regionach (Wielka Brytania, Francja, 

Polska i inne) kredowe poziomy wodonośne są ważnymi 

źródłami zaopatrzenia w wodę słodką. Podobną rolę 

w niektórych regionach świata odgrywają metamorficzne 

skały węglanowe, w tym marmury, tworzące ważne kra‐

sowe poziomy wodonośne (Etiopia, Republika Południo‐

wej Afryki i inne).

Obszary występowania skał węglanowych i ewapora‐

tów podzielono na kategorie, z wydzieleniem występo‐

wania ciągłego i nieciągłego (dla skał węglanowych 

kolor ciemnoniebieski i jasnoniebieski). Podstawą kate‐

goryzacji był udział omawianego rodzaju skał w danym 

obszarze. Obszary, w których udział skał węglanowych 

lub ewaporatów przekracza 65% powierzchni, zostały od‐

wzorowane jako „ciągłe”, natomiast obszary, w których 

udział tych skał mieści się w granicach od 15 do 65% po‐

wierzchni, zostały przedstawione jako „nieciągłe”. Ob‐

szary, w których udział poszczególnych rodzajów skał 

jest większy niż 15% powierzchni, zostały odwzorowane 

jako „skały mieszane węglanowe i ewaporatowi”. Strefy, 

w których odsłonięte skały krasowiejące „zapadają” pod 

formacje skał niekrasowiejących, zaznaczono na Mapie 

czerwonymi trójkątami wskazującymi kierunek niewi‐

docznych skał krasowiejących. Mogą one stanowić głę‐

bokie subartezyjskie lub artezyjskie poziomy wodonośne 

ze słodkimi lub termalnymi wodami podziemnymi.

Wersja cyfrowa WOKAM, a także mapa krasowych 

poziomów wodonośnych Europy (Chen i in. 2017) przed‐

stawiają dodatkowo inne jednostki reprezentujące niekra‐

sowiejące formacje. Ze względu na przejrzystość 

wydrukowana mapa świata skupia się na skałach podat‐

nych na krasowienie (Chen, Goldscheider (red.) 2017).

Dodatkowe informacje tabelaryczne na temat 

krasowych poziomów wodonośnych

WOKAM przedstawia również w postaci tabelarycz‐

nej selektywne zestawienie ważnych obiektów krasowych 

jako źródeł zaopatrzenia w wodę oraz jaskiń. Obejmują 

one: źródła krasowe wód zimnych, źródła termalne, źró‐

dła podwodne, studnie i inne obiekty eksploatujące wody 

krasowe. Wyboru dokonywano głównie na podstawie ich 

wydajności w warunkach niskiego przepływu. Uwzględ‐

niono również znaczenie regionalne. Na przykład źródło 

w suchym regionie, które jest wykorzystywane do zaopa‐

trzenia w wodę, ma większe znaczenie regionalne niż 
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nieeksploatowane źródło w regionie wilgotnym. Nie uję‐

to na Mapie znanych historycznie dużych źródeł kraso‐

wych, które wyschły wskutek przeeksploatowania 

(np. słynne źródła Bahrajnu).

Wyboru jaskiń przedstawionych na Mapie dokonano 

jako połączenie dwóch kryteriów:  ich wymiarów geome‐

trycznych i znaczenia regionalnego. Duże  znaczenie re‐

gionalne uzyskały jaskinie będące znaczącymi 

rezerwuarami wody słodkiej oraz jaskinie, które są naj‐

dłuższe lub najgłębsze w dużym regionie krasowym. Wy‐

bór jaskiń ze względu na przedstawione kryteria był 

subiektywny i odzwierciedlał regionalne różnice w do‐

stępności danych. W regionach o dużej gęstości prze‐

strzennej dużych źródeł i jaskiń krasowych dokonano 

selekcji.

WOKAM pozwala na globalne ujęcie ilościowe sys‐

temów krasowych. Zadaniem Mapy jest dostarczenie in‐

formacji odnośnie do zasobów wód podziemnych 

w obszarach krasowych w kontekście globalnych proble‐

mów wodnych. Mapa może być użyteczna do rozwiązy‐

wania problemów badawczych związanych z krasem 

w skali globalnej, m.in. związanych ze zmianami klima‐

tycznymi, z różnorodnością biologiczną, cyklami geoche‐

micznymi, urbanizacją i rolnictwem (Chen, Goldscheider 

(red.) 2017).

OBECNOŚĆ POLSKI NA WOKAM

Wyjściową bazę danych WOKAM dla obszarów kra‐

sowych Polski przedstawiono w pozycji (Różkowski i in. 

2015). Końcowe kryteria wyboru obiektów krasowych do 

lokalizacji na mapie przedstawiały się następująco: źródła 

stałe – wydajność minimalna 500 L/s; ujęcia wód termal‐

nych z wydajnością >200 L/s i temperaturą >10oC powy‐

żej średniej temperatury powietrza); ujęcia studzienne, 

z wydajnością >500 L/s. Za główne kryterium na końco‐

wym etapie selekcji źródeł i studni uznano minimalną 

roczną wydajność (QLF), z wydzieleniem 2 klas:

QLF ≥ 2000 L/s i QLF <2000 L/s, z uwzględnieniem ich 

znaczenia regionalnego, co umożliwia włączenie do bazy 

danych także obiektów hydrogeologicznych o mniejszych 

wydajnościach. Kryteria wyboru jaskiń preferowały sys‐

temy jaskiniowe o długości >100 km, głębokości 

>1000 m, związane z głównym wywierzyskiem, z któ‐

rych wypływające cieki są wykorzystywane do celów za‐

Ryc. 1. Polska na World 

Karst Aquifer Map (na 

podstawie (Chen, 

Goldscheider (red.) 2017))

Fig. 1. Poland on the World 

Karst Aquifer Map 

(according to  (Chen, 

Goldscheider (red.) 2017))
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Tabela 1. Baza danych ujęć studziennych wód szczelinowo – krasowych o wydajnościach >200 L/s  i źródeł krasowych trwałych o największych wydajnościach QLS, Projekt 

World Karst Aquifer Mapping 

Table 1. Well fields in karst with the discharge >200 L/s database and permanent karst springs with the biggest discharge QLS database, World Karst Aquifer Mapping Project 

(WOKAM)
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opatrzenia w wodę i przez ekosystemy, o wyjątkowym 

znaczeniu regionalnym.

W końcowym etapie kwalifikacyjnym potencjalnymi 

obiektami do lokalizacji na WOKAM były na obszarze 

Polski: cztery źródła (Lodowe, Goryczkowe, Olczyskie 

w Tatrach, Błękitne Źródła na Wyżynie Częstochow‐

skiej), trzy ujęcia studzienne (Kalety – Miasteczko Ślą‐

skie – Bibiela, Gliwice Łabędy, Kielce Białogon), jedno 

ujęcie wód termalnych Zakopane Bańska PGP-1, dwie ja‐

skinie (system Wielkiej Śnieżnej i system Wysokiej za 

Siedmioma Progami) (tab. 1, 2). Na WOKAM znalazły 

się ostatecznie trzy hydrologiczne obiekty krasowe z ob‐

szaru Polski: Błękitne Źródła, jaskinia Wielka Śnieżna 

i ujęcie wód termalnych Zakopane Bańska PGP-1, sy‐

gnowane na Mapie odpowiednio B69, B70 i B71 (ryc. 1).
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