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KOFEINA W RZEKACH KRAKOWA 

CAFFEINE IN CRACOW RIVERS 

S t r e s z c z e n i e   

Kofeina jest składnikiem ścieków powstających w gospodarstwach domowych. Dlatego gdy 
są one odprowadzane do wód powierzchniowych bez oczyszczenia, trafia tam wraz z nimi. 
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników oznaczania zawartości kofeiny w rzekach 
płynących na terenie miasta Krakowa. Po uwzględnieniu natężeń przepływu wód oszacowa- 
no ładunek niesionej kofeiny. 
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A b s t r a c t  

Caffeine is a component of wastewater from households. Therefore, discharging of raw 
sewage effluents to the surface waters causes the presence of caffeine in the environment. 
This paper presents the results of determination of caffeine in the rivers flowing through  
the Cracow city area. On the basis of these investigations together with the values  
of flow rates of these rivers, the load of caffeine was estimated. 
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1. Wstęp 

Do ścieków powstających w gospodarstwach domowych trafiają substancje będące 
składnikami: pokarmów, napoi, leków, kosmetyków i środków czystości. Są to związki 
chemiczne o skomplikowanej budowie i szerokim spektrum działania, dlatego koniecz- 
na jest ich neutralizacja. Zdarza się, że substancje te są odprowadzane bezpośrednio  
do środowiska. Trafiają do gleb i wód i działają na żyjące w nich organizmy. Wyniki badań 
dostarczają coraz więcej dowodów szkodliwego wpływu chemikaliów pochodzenia 
antropogenicznego na florę i faunę [1]. 

Ponieważ ścieki charakteryzują się różnorodnym składem, nie jest możliwe wyko- 
nywanie prostych i szybkich oznaczeń ich składu. Pełna analiza próbek wymaga żmud- 
nej pracy i ogromnych nakładów finansowych, powodując, że prowadzenie monitoringu  
w sposób ciągły staje się nierealne. Dlatego poszukuje się substancji reprezentatywnych  
dla danej grupy związków, które mogłyby pełnić rolę indykatorów. 

Dobrym wskaźnikiem dla odpadów pochodzenia antropogenicznego jest kofeina,  
jedna z najpowszechniej spożywanych substancji. Jest składnikiem popularnych napoi  
i leków, a obecnie coraz częściej jest dodawana do kosmetyków. Wszystko to sprawia,  
że trafia do ścieków w sporych ilościach, a często w przypadkach niekontrolowanego 
zrzutu ścieków, bezpośrednio do środowiska. 

Kofeina jest wykrywana w wodach powierzchniowych i głębinowych na całym świ- 
cie [2]. Pomiary przeprowadzone od sierpnia do września 2007 roku w 10 krajach euro- 
pejskich wykazały, że występuje ona w Dunaju i jego dopływach. W sumie pobrano  
52 próbki wody z Dunaju i 50 próbek z jego dopływów. W każdej z analizowanych prób 
wykryto kofeinę. Jej średnie stężenie w wodach Dunaju wyniosło 137 ng/l, a w dopływach 
406 ng/l. Maksymalna ilość wykrytej w Dunaju kofeiny to 1467 ng/l, a w jego dorzeczu 
6798 ng/l [3]. W będącej dopływem Renu rzece Lippe (Niemcy) również wykryto kofeinę. 
Analizy przeprowadzono na próbach wody pobranych czterokrotnie z 19 miejsc pomia- 
rowych zlokalizowanych wzdłuż całego biegu rzeki w latach 1999–2001. Zawartość 
kofeiny wahała się w zakresie od poniżej 10 ng/l do 420 ng/l [4]. Także analiza wód 
Sekwany (Francja) przeprowadzona w obrębie jej ujścia czterokrotnie w 2002 roku wy- 
kazała obecność kofeiny. Zawartość kofeiny w punktach pomiarowych zlokalizowanych 
200, 313 i 355 km poniżej Paryża mieściła się w zakresie od 3,2 ng/l do 186,9 ng/l [5]. 

Ze względu na małą ilość danych określających obecność substancji pochodze- 
nia antropogenicznego, w wodach powierzchniowych Polski, istnieje potrzeba podję- 
cia tego typu badań. Uzyskane wyniki mogłyby pomóc w ocenie sytuacji wodno-ścieko- 
wej kraju. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie wyników analiz zawar- 
tości kofeiny w wodach powierzchniowych miasta Krakowa. Pomiarom poddano prze- 
pływające przez miasto rzeki: Wisłę i jej dopływy, Rudawę i Wilgę. 

2. Obszar badań 

Kraków to miasto położone w południowej Polsce o liczbie ludności 755 tys. i po- 
wierzchni 326,8 km2 (stan na 31 grudnia 2009 roku). Jest na drugim miejscu w kraju 
(pierwsze zajmuje Warszawa) zarówno pod względem liczby ludności, jak i zajmowa- 
nej powierzchni [6]. 
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Przez Kraków przepływa Wisła, najdłuższa rzeka Polski, której dorzecze wraz z del- 
tą zajmuje 55,7% powierzchni państwa [7]. Jej źródła znajdują się na zachodnim  
stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, a ujście w Morzu Bałtyckim [8]. Rzeka do- 
pływa do miasta na 60 kilometrze biegu i przepływa je z zachodu na wschód. Na kilku- 
nastu kilometrach Wisła stanowi granicę miasta, a opuszcza je po przepłynięciu około  
40 km. Obecny stan sieci wód powierzchniowych miasta jest wynikiem prac prowadzo- 
nych przez setki lat. Bieg koryta Wisły został uregulowany. Pierwotnie rzeka podzielona 
była na kilka płytkich ramion. W miarę upływu lat odnogi zasypywano i przesuwano [9]. 
Obecnie Wisła w Krakowie jest skanalizowana w sposób umożliwiający żeglugę. Od- 
powiedni stan wody jest w niej utrzymywany za pomocą stopni wodnych. W obrębie 
miasta na Wiśle są zlokalizowane trzy stopnie wodne: „Kościuszko”, „Dąbie” i „Prze- 
wóz” [10]. 

Sieć rzeczną Krakowa tworzą również dopływy Wisły. Główne to: Sanka, Rudawa, 
Wilga, Prądnik (Białucha) i Dłubnia (Tabela 1). Również one zostały poddane pewnej 
regulacji. Sanka – pierwszy i jednocześnie najkrócej płynący w obszarze miasta dopływ, 
uchodzi do Wisły poniżej stopnia wodnego „Kościuszko”. Rudawa – wpada na 75 km 
biegu Wisły, po przepłynięciu w obrębie Krakowa około 7,5 km. W ramach regulacji 
została poddana korekcji progowej i obwałowaniu. Wilga – jest najdłużej płynącym  
przez miasto dopływem Wisły. Jest rzeką silnie meandrującą, wyprostowaną i obwało- 
waną na etapie ujścia. Prądnik – zwany w dolnym odcinku Białuchą wpływa do Wisły  
na ok. 80 km, po przepłynięciu w strefie miasta 8,7 km. Jest uregulowany, pogłębiony  
i w dolnym biegu skanalizowany. Dłubnia – ostatni duży dopływ, wpływa do Wisły  
na 90 km, po przepłynięciu 8,5 km w obrębie Krakowa. Bieg Dłubni został poddany 
jedynie nieznacznym przekształceniom. Jest to spowodowane faktem, iż rzeka ta stosun- 
kowo niedawno znalazła się w granicach miasta [9, 11]. 

Dwa mniejsze, ale niezwykle ważne ze względów środowiskowych dopływy, mają 
swoje ujścia do Wisły poniżej stopnia wodnego „Przewóz”. Pierwszym z nich jest 
prawobrzeżna Serafa płynąca w dolnym biegu poza granicami miasta. Dopływ Serafy 
„Drwina Długa” pełni rolę kanału odprowadzającego z Oczyszczalni Ścieków „Pła- 
szów”. Drugi ważny dopływ Wisły ma swoje ujście na lewym jej brzegu, około jed- 
nego kilometra poniżej wylotu Serafy. Jest to kanał odprowadzający z Oczyszczalni 
Ścieków „Kujawy”. Oczyszczalnie „Płaszów” i „Kujawy” są dwiema największymi  
w Krakowie i przerabiają 69% wszystkich trafiających do oczyszczalni ścieków (wg da- 
nych GUS za rok 2009) [12]. 

Ze względu na stan zanieczyszczenia Wisły w 1988 roku zrezygnowano definityw- 
nie z ujmowania z niej wody. Obecnie głównym źródłem wody dla miasta jest zbudo- 
wany na rzece Rabie Zbiornik Dobczycki. Dostarcza on ponad 50% wody tłoczonej  
do sieci wodociągowej. Pozostałe źródła wody to ujęcia na rzece Rudawie, Dłubni  
i Sance oraz osiem studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Nowej Huty (północ- 
no-wschodnia część dawnego lotniska w Czyżynach) [13]. Woda pobrana ujęciem wie- 
żowym w Zbiorniku w Dobczycach jest kategorii A22, a woda w rzekach, na których 

                                                           
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728) ustala trzy kategorie jakości wody: A1 – woda 
wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji; A2 – woda 

1 
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znajduj� si� uj�cia, nie spełnia kategorii jako�ci wód przeznaczonych do spo�ycia. Za- 

równo w rzekach, jak i w zbiorniku stwierdzono obecno�� bakterii grupy coli, przy czym 

bakterie grupy coli typu kałowego wyst�puj� w Zbiorniku Dobczyckim i rzekach San-  

ce i Rudawie [14]. S� to zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, �wiadcz�ce  

o zrzutach do rzek nieoczyszczonych �cieków. 

T a b e l a  1 

Charakterystyka głównych dopływów Wisły [9, 11] 

Nazwa dopływu Wisły 

Sanka Rudawa Wilga 
Pr�dnik 

(Białucha) 
Dłubnia 

Dopływ Wisły  lewobrze�ny lewobrze�ny prawobrze�ny lewobrze�ny lewobrze�ny 

kilometr uj�cia 

do Wisły [km] 
64,9 75,4 78,0 81,9 89,4 

długo��  

na terenie miasta 

[km] 

1 7,56 11,5 8,7 8,5 

całkowita długo��

[km] 
18,3 35,8 21,4 33,4 49,2 

powierzchnia 

zlewni [km2] 
94 318,3 101,1 195,8 271 

Zestawienie stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego Wisły w poszcze- 

gólnych punktach pomiarowych, zlokalizowanych na jej drodze przez Kraków (tabela 2), 

pokazuje brak wpływu zanieczyszcze� docieraj�cych z miasta do rzeki, na jej całkowit�

czysto��. Jest to wa�na informacja, poniewa� do Wisły maj� uj�cia kanały odprowadza- 

j�ce z oczyszczalni �cieków. W sumie na terenie miasta znajduje si� ich a� pi�tna�cie  

o ł�cznej przepustowo�ci 578 995 m
3
/dob�. Tylko oczyszczalnie „Płaszów” i „Kujawy” 

posiadaj� etap podwy�szonego usuwania biogenów (wg danych GUS za rok 2009) [12]. 

Znaczn� ilo�� chlorków wapnia i sodu dostarcza do Wisły Wilga. Zanieczyszczenia te  

s� wymywane ze zlokalizowanych nad brzegami rzeki składowisk. S� to pozostało�ci  

po działaj�cych tam do 1989 roku Krakowskich Zakładach Sodowych. Przepłyni�cie  

Wilgi wzdłu� składowisk sprawia, �e st��enie chlorków w wodzie wzrasta trzynasto-, 

siedemnastokrotnie [15]. 

                                                                                                                                                   
wymagaj�ca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególno�ci utleniania wst�p- 

nego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania ko�cowego); A3 – wo- 

da wymagaj�ca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególno�ci utle- 

niania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na w�glu aktywnym, dezynfekcji 

(ozonowania, chlorowania ko�cowego). 
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T a b e l a  2 

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych3 
w wybranych punktach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ w Krakowie w 2009 roku [14] 

Nazwa rzeki Oznaczenie punktu Stan/potencjał ekologiczny Stan chemiczny 

Wisła W1 umiarkowany poniżej dobrego 

Wisła W2 słaby poniżej dobrego 

Rudawa W3 dobry dobry 

Wilga W4 umiarkowany – 

Prądnik (Białucha) W5 słaby dobry 

Dłubnia W6 umiarkowany dobry 

Serafa W7 zły dobry 

Wisła W8 słaby dobry 

3. Badania własne 

3.1. Pobieranie próbek wody 

Analizie poddano wodę z Wisły, Rudawy i Wilgi pobraną w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Krakowa. Współrzędne punktów i ich krótki opis przedsta- 
wia tabela 3. Próbki pobrano: 24 listopada (P3), 8 grudnia (P1, P2), 14 grudnia (P4, P5)  
i 19 grudnia (P6, P7) 2010 roku. Panowały zimowe warunki pogodowe. Temperatura 
powietrza w dwóch pierwszych dniach była nieznacznie powyżej 0°C, a w dwóch ko- 
lejnych poniżej (tabela 4). W pierwszych trzech dniach w punktach pomiarowych nie 
występowały zlodowacenia, ale w czwartym dniu Wisła była pokryta lodem. Tylko nie- 
wielkie fragmenty rzeki były bez lodu, co umożliwiło pobranie prób do badań. Stan wo- 
dy na rzekach Wiśle i Rudawie w czasie pobierania próbek wody był zbliżony do śred- 
niego stanu wody ze średnich rocznych z wielolecia (tabele 5 i 6). Próby P1-P5 pobrano  
w godzinach rannych, P6-P7 w godzinach wieczornych. Kolejny etapy analiz przepro- 
wadzono w przypadku prób porannych w tym samym dniu, a w przypadku wieczornych 
następnego dnia. 

 

                                                           
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu eko- 

logicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzch- 
niowych wraz z załącznikami definiuje klasyfikację stanu ekologicznego i chemicznego. Stan  
dobry oznacza niski poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka. Stan umiarkowany 
oznacza umiarkowany poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka, ale wyższy niż 
występujący w warunkach stanu dobrego. Stan słaby wskazuje, że zbiorowiska organizmów 
występujące w wodach powierzchniowych różnią się od zbiorowisk występujących w warunkach 
niezakłóconych. Stan zły oznacza stan, w którym nie występuje znaczna część populacji wy- 
stępujących w warunkach niezakłóconych. Stan chemiczny dobry oznacza, że wszystkie parame- 
try chemiczne osiągają zgodność ze środowiskowymi normami jakości. Stan chemiczny poniżej 
dobrego definiuje się jako stan, w którym jeden lub więcej parametrów chemicznych nie osiąga 
zgodności ze środowiskowymi normami jakości. 

2 

2 
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T a b e l a  3 

Miejsca pobierania próbek wody 

Rzeka (opis miejsca pobierania próbki) 
Oznaczenie 

miejsca 
Współrzędne geograficzne 

szerokość długość 

Wisła (nad klasztorem, ul. Brzeska) P1 50°3'5.54"N 19°54'38.44"E 

Rudawa (most, ul. Tadeusza Kościuszki) P2 50°3'10.86"N 19°54'57.45"E 

Wisła (bulwar Czerwieński) P3 50°3'15.56"N 19°55'38.78"E 

Wisła (bulwar Wołyński) P4 50°2'42.84"N 19°56'13.99"E 

Wilga (most Retmański) P5 50°2'38.14"N 19°56'26.13"E 

Wisła (most Wandy) P6 50°3'7.43"N 20°2'59.50"E 

Wisła (most, ul. Brzeska) P7 50°2'58.86"N 20°12'44.68"E 

 
T a b e l a  4 

Zestawienie wybranych elementów metrologicznych 
(źródło: IMGW) 

Element meteorologiczny 
24 listopada 

2010 
8 grudnia 

2010 
14 grudnia 

2010 
19 grudnia 

2010 

Lotniskowa Stacja Meteorologiczna: Kraków-Balice 

Średnie dobowe ciśnienie atm. [hPa] 969,90 976,0 984,5 976,0 

dobowa temperatura 
powietrza [°C] 

maksymalna 4,6 2,3 –3,5 –3,4 

minimalna 0,3 0,3 –8,7 –13,0 

średnia 2,0 1,0 –5,5 –8,2 

dobowa suma opadów atm. [mm] 1,0 0,5 0,7 0 

wysokość pokrywy 
śnieżnej [cm] 

godz 7 0 13 18 18 

godz 19 0 10 19 17 

Stacja klimatologiczna Igołomia 

dobowa temperatura 
powietrza [°C] 

maksymalna 5,1 1,6 –2,9 –2,1 

minimalna 1,2 –0,9 –8,2 –12,1 

średnia 2,7 0,2 –6,1 –7,3 

dobowa suma opadów atm. [mm] 0,2 0 0 0 

wysokość pokrywy śnieżnej [cm] 0 20 36 28 

 
T a b e l a  5 

Stan wody z wielolecia (źródło: IMGW, www.pogodynka.pl) 

Stacja Czernichów-Prom Sierosławice Balice 

Rzeka Wisła (45 km) Wisła (130 km) Rudawa (10 km) 

najniższy obserwowany stan wody 
z wielolecia [cm] 

118 96 228 

średni stan wody ze średnich 
rocznych z wielolecia [cm] 

289 212 250 

najwyższy obserwowany stan wody 
z wielolecia [cm] 

1130 950 436 
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T a b e l a  6 

Średni dobowy przepływ (źródło: IMGW) 

Data 
Czernichów-Prom Sierosławice Balice 

Stan wody 
[cm] 

Przepływ 
[m3/s] 

Stan wody 
[cm] 

Przepływ 
[m3/s] 

Stan wody 
[cm] 

Przepływ 
[m3/s] 

24 listopada 2010 290 76,8 224 111 265 3,43 

8 grudnia 2010 321 101 211 97,9 273 3,91 

14 grudnia 2010 327 104 260 146 270 3,7 

19 grudnia 2010 299 83,5 218 104 257 2,94 

 

 
Rys. 1. Mapa przedstawiająca sieć wód powierzchniowych wraz  

z lokalizacją miejsc pobierania próbek wody 
Fig. 1. Map with system of surface water and samples locations points 

3.2. Metodyka badań 

Zawartość kofeiny w wodach powierzchniowych oznaczono metodą chromato- 
grafii gazowej połączoną z metodą spektroskopii mas. Przygotowanie próbek do analiz 
chromatograficznych wykonano z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej (SPE)  
z zastosowaniem wzorca wewnętrznego. 

Do próbek wody dodano izotopowaną kofeinę w postaci roztworu 13C3 kofeiny  
w metanolu (Sigma Aldrich). Próbki następnie zalkalizowano dodatkiem wodnego 
roztworu wodorotlenku sodu i przeprowadzono ekstrakcję do fazy stałej. Wykorzysta- 
no zestaw do SPE VISIPRED 24TM DL (Supelco) i kolumienki 6 ml z sorbentem  

 punkty pomiarowe WIOS 

 miejsca poboru prób 

 stacje wodowskazowe 

 oczyszczalnie ścieków 

 stopnie wodne 

 granica miasta 

 Wisła 

 główne dopływy Wisły 

 



 106

C18 500 mg (J.T. Baker). Celem desorpcji zaadsorbowanej kofeiny wykorzystano 
mieszaninę rozpuszczalników octan etylu:aceton 1 : 1 (v/v). Następnie próby zatężano,  
aż do całkowitego odparowania rozpuszczalnika, z wykorzystaniem koncentratora próż- 
niowego Concentrator 5301 (Eppendorf). Po ponownym rozpuszczeniu w metanolu 
otrzymane roztwory poddano analizie na chromatografie gazowym Clarus 500 GC, 
sprzężonym ze spektrometrem mas Clarus 500 MS (PerkinElmer). 

3.3. Wyniki 

W tabeli 7 przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości kofeiny w badanych prób- 
kach, a w tabeli 8 ładunek kofeiny w rzekach. Dane zebrane w tabeli 8 uzyskano w wy- 
niku pomnożenia zawartości kofeiny w próbkach wody przez przepływ wody w da- 
nej rzece. W przypadku punktu pomiarowego na Wiśle był to przepływ uśredniony,  
dla punktów wodowskazowych Czernichów, Prom i Sierosławice z danego dnia.  
W przypadku Rudawy wykorzystano przepływ dla stacji wodowskazowej Balice. Ze 
względu na to, że nie jest prowadzony monitoring przepływu na rzece Wildze nie jest 
możliwe określenie ładunku zanieczyszczeń kofeiny niesionego przez tę rzekę. 

 
 

T a b e l a  7 

Zawartość kofeiny w rzekach 

Oznaczenie 
miejsca 

Liczba 
prób 

Średni odzysk 
wzorca 

[%] 

Zawartość kofeiny  
w próbkach wody 

[ng/l] 

Względne odchylenie 
standardowe  

[%] 

P1 3 51 974,2 1,2 

P2 3 33 367,1 8,6 

P3 2 70 522,1 0,2 

P4 3 57 682,3 7,1 

P5 3 45 326,4 9,4 

P6 3 45 644,4 7,1 

P7 3 41 645,3 5,1 
 
 

T a b e l a  8 

Ładunek kofeiny w rzekach 

Oznaczenie 
miejsca 

Przepływ 
[m3/s] 

Ładunek kofeiny 
[g/doba] 

P1 99,45 8371 
P2 3,91 124 
P3 93,9 4236 
P4 125 7369 
P6 93,75 5220 
P7 93,75 5227 
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4. Wnioski 

Przeprowadzono oznaczenie zawartości kofeiny w wybranych rzekach miasta Kra- 
kowa. Poddane analizie próbki wody pochodziły z Wisły, Rudawy i Wilgi. We wszystkich 
analizowanych próbkach wykryto kofeinę, czyli zarówno Wisła, jak i jej dopływy są  
nią zanieczyszczone. 

Uzyskane wartości stężeń pozwalają sądzić, iż Wisła należy do jednej z najbar- 
dziej zanieczyszczonych rzek. Zawartość kofeiny w Wiśle jest wyższa od wyników 
uzyskanych podczas pomiarów próbek wody z Sekwany (Francja), rzeki Lippe (Niem- 
cy) czy od średnich zawartości kofeiny uzyskanych dla wód Dunaju (10 krajów). 

Stężenie kofeiny w Rudawie i Wildze jest niższe niż w rzece, do której uchodzą. Jest to 
sytuacja odwrotna, do tej obserwowanej w przypadku Dunaju, gdzie dopływy Dunaju mają 
większą zawartość kofeiny. Wiąże się to z małą ilością oczyszczalni ścieków zloka- 
lizowanych w obszarze dorzeczy dopływów Dunaju. Dopływy Wisły płyną stosun- 
kowo długo przez miasto, które posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacji. Uzyskany 
wynik ładunku kofeiny niesionego przez Wisłę (około kilku kilogramów na dobę)  
daje podstawy do niepokoju, bowiem to może mieć istotny wpływ na żyjące w niej 
organizmy. 

Nie zaobserwowano wzrostu zawartości kofeiny w Wiśle po przepłynięciu jej  
przez miasto. Sugeruje to, że system kanalizacyjny Krakowa jest dobrze rozwinięty  
i nieoczyszczone ścieki nie są odprowadzane do rzeki. Brak znaczących zmian zawar- 
tości kofeiny w dwóch ostatnich punktach poboru zlokalizowanych nad i pod wylo- 
tem dwóch największych oczyszczalni ścieków w mieście potwierdza ich skuteczną pracę. 
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