Pražské studánky - Na Cibulce
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.):
Studánka je souástí památkov chránného areálu Cibulka, jejíž parková úprava vytvoena 1817 - 1826 pasovským biskupem
Leopoldem Linhartem Thun-Hohensteinem.
Souást přírodního parku Košíře-Motol.
V okolí studánky Jupiter, Nad Cibulkou a Pod Vidoulí.

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 chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH
a středně vysokou mineralizací.
Obsahy iontů železa a hořčíku jsou vyšší, než připouští vyhláška . 252/2004 Sb. o pitné vod. V obou pípadech je pekroení limit
pouze malé a oba prvky pocházejí z místních hornin a odpovídají tak pírodn zvýšenému pozadí. Slab zvýšené hodnoty
byly nameny také v parametru chemická spoteba kyslíku, který indikuje organické zneištní pírodního i antropogenního
pvodu.
Zárove byly v podzemní vod z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což mže
prokazovat pítomnost fekálního zneištní, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostedí a podzemních
vod. Také byly v této vod nameny zvýšené poty psychrofilních bakterií, což dokládá prsak povrchové vody do této
studánky.
Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminant (tžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v
roce 1994 nameny zvýšené obsahy terachlorethenu, který pochází z odmašovacích pípravk a hliníku.
Vydatnost tohoto pramene

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

vydatnost postupn klesá.
Trendy:

nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor
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