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Další z aktualizovaných popisů v rámci vytvářené internetové aplikace Pražské studánky.
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Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Severn lesopark Belvedér, v nmž ada studánek a pramen: Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny, Nad vodárnou, Královna, U
interny, Na Belvedéru. Jihozápadn studánka Pod Baněmi.
(aktualizováno 2005)

Další informace:
MHMP, Odbor mstské zelen a odpadového hospodáství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.
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Kvalita podzemní vody ve studánce:
Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a
středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.
Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce . 252/2004 Sb. o pitné vod.
Bohužel byly v podzemní vod z této studánky naměřeny zvýšené počty fekálních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli,
což prokazuje pítomnost fekálního zneištní, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostedí a podzemních
vod. Zvýšené poty psychrofilních bakterií jsou zpsobeny prsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak pírodní
organické zneištní.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (tžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této
studánce nameny v nadlimitním množství.
Vydatnost tohoto pramene

je pibližn 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato

vydatnost postupn klesá.
Trendy: poty fekálních a psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému pítoku zneištné
vody do tohoto pramenu.
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