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WSTĘP 
 
 

Człowiek na każdym etapie rozwoju cywilizacji dokonywał istotnych zmian w 

środowisku, a nowe systemy gospodarowania prowadziły do głębszych przekształceń coraz 

większych obszarów. Efektem niekontrolowanej eksploatacji zasobów środowiska i jego 

przekształceń były klęski i katastrofy ekologiczne oraz epidemie chorób, a także zmniejszenie 

dostępności zasobów przyrody i dóbr. Jak długo społeczności o wyższym poziomie rozwoju 

cywilizacyjnego mogły sięgać po dobra środowiska innych, to poszerzały tylko obszar i ilość 

eksploatowanych dóbr środowiska. 

Przełomem w świadomości społeczności międzynarodowej i polityków stał się Raport 

U’Thanta opublikowany 26 maja 1969 r., w którym pokazano związki przyczynowo-

skutkowe ówczesnego stanu środowiska Ziemi oraz perspektywę losu ludzkości w przypadku 

nie podjęcia działań zaradczych. 

Pierwszymi działaniami były tzw. „strategia rozcieńczania” czyli unikania lokalnych 

przekroczeń koncentracji czynników szkodliwych, osiągane poprzez: budowę coraz wyższych 

kominów, coraz dłuższych kolektorów w dół  rzeki bądź głąb morza, rozprowadzanie ścieków 

i odpadów na coraz większych powierzchniach, tworzenia stref ochronnych itp. Ta strategia 

szybko wyczerpała swoje możliwości . Po niej (lata osiemdziesiąte XX w.) przyszła „strategia 

prewencji” czyli  „likwidacja zanieczyszczeń u źródła” , której przejawami stały się tezy: 

„zanieczyszczający płaci” i „co technika zniszczyła , to technika może naprawić”. 

Przełom w  widzeniu środowiska jako miejsca życia człowieka i działalności gospodarczej 

stanowiły: nowa jakościowo teza o otwartym charakterze gospodarki i procesów produkcji 

oraz teoria efektów zewnętrznych. Podstawą tych teorii była świadomość, że wszelka 

działalność musi być rozpatrywana w trójkącie: 
 

Społeczeństwo(człowiek) 
 
 
 
 

gospodarka                                    środowisko 
 
 

 9



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 

Każde oddziaływanie na środowisko przyrodnicze powoduje w nim określone zmiany, 

których efekt powraca do człowieka. Dlatego też społeczeństwo musi proekologicznie 

oddziaływać na gospodarkę, aby zapobiec narastaniu barier rozwoju. Ponieważ w przyrodzie 

występuje zasada sprężeń zwrotnych tzn., że każdemu działaniu towarzyszy przeciwdziałanie 

równe  co do siły , lecz przeciwne co do kierunku, to faktycznie mamy do czynienia z ciągłym 

stanem braku równowagi między społeczeństwem, a środowiskiem przyrodniczym oraz 

między środowiskiem przyrodniczym, a gospodarką. Obrazem procesu jest przekształcenie 

środowisk pierwotnych poprzez środowiska naturalne do kulturowych bądź zdegradowanych. 

Te wieczne stany nierównowagi są dostrzegane jako potencjalne źródła zagrożeń. Zagrożeń, 

których dalekosiężnych skutków nie znamy i boimy się, gdyż widzimy je jako zagrożenie 

gatunku ludzkiego. Uszkodzenie, zdegradowanie bądź wyczerpanie zasobów środowiska staje 

się źródłem ekologicznych barier rozwoju. 

 

 

Prof. dr hab. Józef Koc 
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PROBLEMY RENATURYZACJI JEZIOR NA PRZYKŁADZIE JEZIORA 

ARDUNG W ZLEWNI ŁYNY 
 

PROBLEMS OF LAKE RENATURIZATION – A CASE STUDY OF ARDUNG LAKE 
LOCATED IN THE ŁYNA RIVER BASIN 

 
Józef Koc, Zygmunt Nowicki, Marcin Sidoruk 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 
 
 

Wstęp  

Postęp cywilizacyjny wiąże się z dostosowaniem środowiska do spełnienia funkcji 

mieszkalnej, produkcyjnej, komunikacyjnej, rekreacyjnej, obronnej itd. Odbywa się to drogą 

przekształcania poszczególnych elementów środowiska bądź całego układu. Przekształceniom 

ulega rzeźba terenu, cieki i zbiorniki wodne, zbiorowiska roślinne. Dokonane zmiany 

powodują jednak dalsze skutki w środowisku dotyczące niezamierzonych elementów, 

efektów bądź obszarów. W efekcie po upływie czasu mamy środowisko o odmiennych 

parametrach i nowej wartości użytkowej nie zawsze zgodnej z zamierzoną. Najgłębsze 

przekształcenia w środowisku powodowane są przez zmianę rzeźby terenu i stosunków 

wodnych. Wybudowane zbiorniki wodne, kanały, systemy nawodnień bądź odwodnień 

powodują zmiany szaty roślinnej. Obok oczekiwanych mogą występować również 

niezamierzone zmiany wartości użytkowej terenu. Zmianom bilansu wodnego obszaru 

towarzyszy zawsze zmiana jego bilansu cieplnego i bilansu substancji. Przekształcone tereny 

często są bardziej podatne na erozję i eutrofizację, zmniejsza się ich bioróżnorodność i 

odporność na degradację. Teren po zabiegu początkowo może spełniać zamierzone funkcje a 

narastanie nieporządanych procesów powoduje, że zmniejsza się jego wartość użytkowa aż do 

powstania nieużytków, bądź obszarów zdegradowanych. 

Jednym z proponowanych kierunków dalszych działań jest renaturyzacja tzn. stworzenie 

takiego układów warunków, aby mogły odtworzyć się pożądane procesy i układy 

ekologiczne, rzadziej przywróceniu układu ante bądź środowiska naturalnego. Zabiegami 

przeprowadzanymi w przeszłości w celu zwiększenia produkcyjności obszaru bądź 

pozyskaniu nowych terenów rolniczych były melioracje odwadniające. Terenem takich 

zabiegów były Pojezierza gdzie przy istniejącym zróżnicowaniu rzeźby tereny występowały 

obok siebie obszary bezodpływowe oraz o wysokich poziomach wód powierzchniowych i 

gruntowych. Szczególne zainteresowanie rolnictwa budziły płytkie jeziora bądź płycizny w 

obrębie dużych jezior oraz mokradła. W drugiej połowie XIX i w XX wieku obniżono lustro 

wody takich obiektów nawet o 2-3 metry. Uzyskane obszary lądowe przeznaczono na użytki 
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rolne. Po okresie wysokich efektów produkcyjnych nastąpiło zmniejszanie ich produkcyjności 

a z czasem użytkowanie rolnicze stało się nieopłacalne. Równocześnie następowały procesy 

nieporządane takie jak: 

- mineralizacja nagromadzonej substancji organicznej, 

- uruchamianie zakumulowanych biogenów po zmianie natlenienia gruntu, 

- inwazja chwastów hydrofilnych, 

- eutrofizacja zmniejszonego zbiornika wodnego w wyniku pogorszenia wskaźników 

podatności na degradację i dopływu biogenów uruchamianych w gruntach 

odwodnionych, 

- zmniejszenie retencji wody, 

- pogorszenie warunków w zbiorniku i redukcję bioróżnorodności, 

- obniżenie poziomu wód gruntowych oraz przyśpieszenie odpływu wód i substancji z 

obszarów wyżej położonych o optymalnym dotychczas układzie wód. 

Porzucone przez rolnictwo tego typu obszary podlegają sukcesji naturalnej i tworzą się na 

nich złożone ekotony. Przywrócenie wcześniejszych poziomów wód dałoby możliwość 

zwiększenia retencji wody, poprawy parametrów decydujących o degradacji a nawet budowy 

małych elektrowni wodnych (Mioduszewski 2000). Nastąpiłoby wzbogacenie krajobrazu o 

nowe elementy oraz sprzyjałoby wzrostowi bioróżnorodności. Poprawiłaby się produkcyjność 

otaczających wysoczyzn. 

Renaturyzacja drogą odtworzenia warunków wodnych niesie za sobą niepoznane zjawiska 

związane z tym, że obszar przewidziany do zatopienia bądź podniesienia poziomu wód 

funkcjonował w warunkach tlenowych. Wytworzyła się więc gleba z warstwą próchniczną i 

odpowiednią ilością składników rozpuszczalnych. Wykształciła się roślinność lądowa oraz 

edafon glebowy. 

Zatopienie takiego obszaru to: 

- przejście do wód biogenów i związków organicznych gleby w ilościach mogących 

istotnie zakłócić ekosystem jeziora, 

- resztki roślinne i zwierzęce poddane zostaną procesom gnicia, 

- beztlenowy rozkład związków organicznych dostarczających do wody substancji 

toksycznych. 

Przytoczone powyżej obawy zobowiązują do przeprowadzenia szczegółowych analiz i oceny 

środowiskowych skutków procesu renaturyzacji na drodze odtworzenia układu wód. Problem 

powyższy postanowiono przeanalizować na przykładzie jeziora Ardung w strefie 

wododziałowej zlewni Łyny. 
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Metodyka badań 

W analizie problemu wykorzystano dokumentację kartograficzną, pomiary kartograficzne 

oraz analizy chemiczne wód. Na podstawie powyższych materiałów przeprowadzono 

symulację przebiegu procesów po odtworzeniu piętrzonego poziomu wód. 

 
Obiekt badań 

Badany obiekt położony jest w strefie wododziałowej systemów rzecznych Łyny (dopływ 

Pregoły) i Narwii (dopływ Wisły). Jest to obszar o wysokim stopniu jeziorności, usytuowany 

w obrębie jezior przepływowych: Sasek Wielki, Kalwa, Serwent, Dadaj, Pisz i Wadąg. 

Omawiany obszar charakteryzuje się ponadto znaczną ilością jezior małych (kilka do 

kilkunastu ha), oczek wodnych i mokradeł. Jeziora są otoczone lasami, które dominują w 

krajobrazie. Jest to środowisko o małym zaludnieniu i bez przemysłu. Mamy tu jednak 

zjawiska negatywne jak: turystyczna zabudowa stref przybrzeżnych jezior, gęsta sieć dróg, 

rolnicze użytkowanie dolin rzecznych i pojeziernych oraz monokultury leśne. 

Zlewnia strugi Ardung ma powierzchnię 29 km2, a przepływowe jezioro Ardung o 

powierzchni 26 ha położone jest centralnie (rys.1).  

 
Rys. 1 Zlewnia Strugi Ardung 
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Zlewnia strugi Ardung leży w dorzeczu środkowej Łyny w obszarze wyniesień 

wododziałowych. Jest typowym przykładem zlewni, której geneza związana jest z 

działalnością lądolodu w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Obszar zlewni pokrywają utwory 

marginalne w postaci moren czołowych III postoju lodowca, fazy pomorskiej (kulminacje ich 

dochodzą do 182 m n.p.m.). Znajdujące się między nimi obniżenie w większości wypełnione 

jest przez jezioro Ardung, którego zwierciadło znajduje się średnio w ciągu roku na poziomie 

126,5 m n.p.m. Środowisko morfogenetyczne jeziora jest silnie związane z działalnością 

lądolodu (Zieliński 1993). Czołowomorenowe jezioro Ardung (o powierzchni 26 ha) zajmuje 

2% całej zlewni (2,5% jego zlewni bezpośredniej), jest największym, ale nie jedynym 

zbiornikiem wodnym zlewni. Znajduje się tu także szereg małych zbiorników śródleśnych i 

śródpolnych, mokradeł oraz cieków naturalnych i sztucznych. Odprowadzanie wód odbywa 

się w sposób naturalny-strugą Ardung w kierunku rzeki Łyny przez szereg cieków i 

zbiorników wodnych m.in.: rzekę Serwent, jezioro Tumiańskie, rzekę Pisę, jezioro i rzekę 

Wadąg. 

Skałą macierzystą gleb zlewni są piaszczyste osady glacifluwialne (Zieliński 1993), 

wypełniające rynnę otoczoną zwięźlejszymi utworami gliniastymi. Taka budowa geologiczna 

przyczyniła się do występowania licznych źródeł. Cechą charakterystyczną są znaczne 

den

ch morfologicznych. Widoczna jest współzależność pomiędzy 

wła

rszowe) w 

uży

iwelacje, które łącznie z ubogim piaszczystym substratem ograniczyły rolnicze 

zagospodarowanie terenu. Na obszarze zlewni dominują gleby bielicoziemne, które porastają 

zbiorowiska leśne w postaci borów sosnowych o wysokim stopniu naturalności. Występują tu 

wszystkie trzy typy gleb bielicoziemnych: gleby bielicowe, rdzawe i bielice w różnych 

podtypach i odmiana

ściwościami gleb, rzeźbą terenu i szatą roślinną, co umożliwia kompleksowe badania 

siedliskowe. Miejsca wyżej położone zajmują gleby rdzawe bielicowane, które w miarę 

obniżania terenu przechodzą stopniowo w gleby bielicowe i bielice oraz gleby 

semihydrogeniczne (Uggla 1980, Zieliński 1993). Pod względem uziarnienia są to gleby 

bardzo lekkie. W profilach najczęściej występuje piasek słabo gliniasty podścielony piaskiem 

luźnym. Ważnym składnikiem pokrywy glebowej badanego obszaru są gleby hydrogeniczne, 

występują zarówno w fazie akumulacji, jako torfowiska niskie i wysokie, oraz w fazie decesji, 

w postaci kilku kompleksów odwodnionych torfowisk niskich (gleby torfowo-mu

tkowaniu łąkowym. 

Na obszarze zlewni dominuje bór świeży (Peucedano-Pinetum). Oprócz sosny zwyczajnej 

liczniej występuje grab zwyczajny oraz leszczyna. W jarach oraz miejscach niżej położonych 

drzewostan tworzy świerk pospolity. Jakkolwiek dominują młode nasadzenia sosnowe, to 
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spotyka się też partie starodrzewia oraz dojrzałe drzewa liściaste np. dęby szypułkowe (o 

obwodzie ok. 300 cm). 

Ważnym elementem środowiska przyrodniczego zlewni są mokradła. Na uwagę zasługują 

torfowiska źródliskowe olesowe i turzycowiskowe (Caricetum paniculatae) przylegające do 

jeziora Ardung i ciągnące się w kierunku północno-wschodnim aż do wsi Leszno. Od 

południa do brzegu jeziora Ardung przylega interesujące torfowisko niskie-olesowe. Na 

północ od jeziora znajduje się duże torfowisko wysokie w stadium akumulacji; rozległy mszar 

wy

h i bardzo wartościowych pod względem 

prz

ują (poza wodami) grunty orne – 2%, 

łąk

odlazę, Odryty i Bartołty Wielkie.  

nki własnościowe (własność 

pry

sokotorfowiskowy odznacza się rzadkimi gatunkami roślin, jak rosiczka okrągłolistna 

(Drosera rotundifolia), turzyca bagienna (Scheuchzeria palustris), przygietka biała 

(Rhynchospora alba), bagno zwyczajne (Ledun palustre) (Nowicki, Cymes 2000). 

Na badanym terenie utworzono dwa użytki ekologiczne: jeden- o powierzchni 0,7 ha – dla 

ochrony pełnika europejskiego (Trollius europeas), drugi, dla ochrony stanowiska wielosiłu 

błękitnego (Polemonium coeruleum) o powierzchni 0,5 ha. Należy podkreślić, iż zlewnia 

strugi Ardung należy do lepiej zachowanyc

yrodniczym obszarów Pojezierza Mazurskiego (Łachacz 1996) – została uznana również 

za ważną w skali kraju ostoję ptaków. 

Badana zlewnia charakteryzuje się bardzo niskim stopniem urbanizacji i zabudowy 

przestrzennej. Ważną funkcję w zakresie gospodarki wodnej badanego obszaru odgrywa las, 

pokrywający jej obszar w 85%; pozostały teren zajm

i i pastwiska – 2% oraz odłogi – 9%. Rolnicze użytkowanie zlewni związane jest z 

czterema gospodarstwami rolnymi i uprawami przydomowymi pracowników leśnych. 

Rozpoznanie topograficzno - geomorfologiczne zlewni strugi o powierzchni 29,0 km2 

wskazuje na fakt, że w odległej historycznie przeszłości miejscowość Nerwik położona była 

nad dwoma jeziorami o sumarycznej powierzchni ok. 250 ha. Techniczna regulacja strugi 

Serwent oraz jej prawostronnego dopływu (strugi Ardung) spowodowała zmniejszenie 

powierzchni jezior o 224 ha. Istniejące obecnie jezioro Ardung o powierzchni 29 ha jest 

fragmentem kilku członowych jezior przepływowych rozciągających się od miejscowości 

Leszno po P

Odzyskane w wyniku osuszania jezior i bagien tereny użytkowane były jako pastwiska 

słabej jakości (ekstensywne). Na dalszym planie znajduje się gospodarka leśna (lasy łęgowe) i 

rybactwo stawowe (stawy osuszalne i nieosuszalne). Także stosu

watna, państwowa i spółdzielcza) ograniczają znacznie realizacją koncepcji właściwego 

użytkowania wód powierzchniowych i gruntowych.  
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Z hydrologicznego punktu widzenia zlewnia Ardung posiada trójdzielny charakter. Górna 

część zlewni (sektor I) stanowi bezodpływowy obszar o powierzchni 468 ha, którego 

naj

ających jezioro Ardung w zlewni środkowej 

(se

podziemne ze źródeł znajdujących się pod 

pow

 składników 

iogennych w profilach na wypływie z jeziora i zamykającym zlewnię ustalono 

dpływu badanych substancji. Wody opadowe będące podstawowym źródłem 

zas

t uwarunkowany w zlewni strugi Ardung 

przede wszystkim młodoglacjalną rzeźbą terenu, lekkimi glebami oraz naturalnym pokryciem 

niższe partie wypełniają wody kilku niewielkich, sztucznie połączonych ze sobą 

zbiorników wodnych. Zaobserwowano, iż znajdująca się tam woda infiltruje w kierunku 

mikrozlewni jednego z czterech strumieni zasil

ktor II). Jezioro zasilane jest wodami czterech wspomnianych wyżej cieków i dwu źródeł. 

Jednocześnie stwierdzono silne zasilanie 

ierzchnią wody oraz przez infiltracje wód z rozległego obszaru mokradeł od strony 

północnej. 

Właściwości fizyko-chemiczne cieków zasilających strugę i jezioro Ardung wykazują 

silny związek z warunkami atmosferycznymi, ich roczny przepływ i spływ jednostkowy 

związany jest z warunkami glebowymi oraz zalesieniem zlewni. 

Wydajność źródeł wykazywała (w badanym okresie) jednostajny charakter i wynosiła 

średnio 0,5-13,5 dm3*s-1. Roczne amplitudy wahań stanów wód w jeziorze mieściły się w 

granicach 32 cm, w oczkach wodnych 40 i w mokradłach 15. Odprowadzanie wód z jeziora 

odbywa się strugą Ardung. Średni przepływ strugi poniżej jeziora wynosił 141 dm3*s-1 z 

wahaniami od 50 do 260 dm3*s-1 (Koc i wsp. 1996). 

Wskaźnik odpływu dla całej zlewni wynosił 0,4 i należy do wysokich w warunkach 

Pojezierza Mazurskiego. Niski wskaźnik odpływu w przypadku zlewni cząstkowych wynika z 

zaliczenia do nich obszarów bezodpływowych. 

Na podstawie badań hydrochemicznych stwierdzono stosunkowo niski stopień 

mineralizacji wód zlewni (Koc i wsp. 2000). 

Wobec małego dopływu substancji pochodzącej z gospodarczej działalności ludności 

skupiono się na zanieczyszczeniach wnoszonych z opadem na teren zlewni. Wykorzystując 

wartości obciążenia substancjami biogennymi oraz jednostkowy odpływ

b

współczynniki o

ilania w trakcie przejścia przez zwartą szatę roślinną ulegają znacznej modyfikacji 

ilościowo-jakościowej. Wody o tak przekształconym składzie chemicznym docierają do 

gleby. Są zubażane na drodze sorpcji glebowej, ale migrując w niej ługują niektóre substancje 

mineralne i organiczne. W zależności od rodzaju spływu (powierzchniowy, śródpokrywowy, 

podziemny) roztwór wodny nabiera cech środowiska, przez które przechodzi. Obieg 

biogenów poza warunkami meteorologicznymi, jes
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terenu. Porastający zlewnię las jest wydajnym filtrem dla zanieczyszczeń atmosferycznych 

powodowanych zwłaszcza przez jony wodorowe, związki azotowe i siarkowe oraz metale 

ciężkie. Współczynniki odpływu wskazują, że odpływające wody zawierały tylko część 

ładunku azotu i fosforu dostarczanego z opadami, natomiast wielokrotnie więcej Na, Ca, K, 

Mg. Wskazuje to na przeważającą rolę sorpcji i bioakumulacji (w przypadku N i P) oraz 

procesów ługowania litosfery (w przypadku Na, K, Ca, Mg) (Koc i wsp. 2000). 

 
Wyniki badań 

Pierwszym etapem renaturyzacji obszaru dolinowego strugi Ardung (rys.2) byłoby 

powiększenie jeziora Ardung poprzez spiętrzenie wód w miejscu naturalnego przewężenia 

doliny. Koryto strugi w tym przewężeniu uprzednio pogłębiono w granicach 1,0-1,5 m w celu 

osuszenia kompleksu łąk o powierzchni ok. 24 ha i tranzytowego doprowadzenia wód 

powierzchniowych na urządzenia tartaczne zakładu wodnego w Nerwiku (zakład był 

usytuowany w pobliżu ruin budynku dworskiego). 

 
Rys. 2. Renaturyzacja jeziora Ardung 

 
Proponowany zalew terenu do rzędnej 130,0 m n.p.m daje możliwości budowy elektrowni 

wodnej o mocy 14 kW i zmienia diametralnie krajobraz otoczenia poprzez odtworzenie 
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wyspy (8,5 ha) istniejącej na mapach dokum ć budowy 

n . 

 Uzyskane w ten só az r p j  w ) 

mogą ulec znacznemu obniż niesprzyjających okoliczności, do których możemy 

li

- ość wycię szt.) i zakrzaczeń (2,3 ha) usytuowanych w pasie 

przybrzeżnym jeziora, a t e w strefie odpływu i cieków dopływających od strony 

miejscowości Leszno

b. ie d ewo z oż  w gu y k
wodnego Ardung 

Poziom piętrzenia 130 m npm. 

*     średnica przeliczeniowa: drzewa stare D = 40cm, drzewa młodsze: D = 10 cm. 

 
- niebezpieczeństwo wpłynięcia na powierzchnię zbiornika znaczących obszarowo 

płatów (12,8 ha) zwartej roślinności obecnie (pływającej) na podłożu gytiowiskowym 

(tab.2), 

- zatopienie atrakcyjnych krajobrazowo czterech źródeł o sumarycznej wydajności 72,8 

l/s, 

Ilość drzew sprowadzonych do średnicy 
pr eliczeni ] 

entacji archeologicznej (koniecznoś

nasypu lub podwyższenia asypu na drodze

b efekty krajobr spo owe ( ys.2) i rodukcy ne (elektrownia odna

eniu wskutek 

cia drzew (32 090 

akż

za czyć: 

konieczn

 (tab. 1), 

stanów i zakrzac
 
Ta  1. Zestawien rz eń poł onych  zasię  czasz  zbiorni a 

z owej* [szt.Lp Rodzaj i wiek Obszar 
[ha] 

Ch a 
dendrometryczna S  

Obję ść 
grubizny arakterystyk

Olcha Brzoza Świerk osna Razem 

to

[m3] 

**   obszar obejmuje dwie grupy wiekowe: drzewa młodsze i starsze 

1. starszej grupy 
w
(11-90 lat) 

bonitacji o 
Drzewa łęgowe I i II 

Drzewostany 

iekowej 30,5** średnicy 21-70 cm 
i wysokości 8-25 

m 

5710 3 890 1 240 210 11 050 11 059,7

2. mł e (do 
t) 

 

Drzewostany 

średnicy 7-20 cm 13220 6 450 210 160 20 040 462,5 
Drzewa 
odsz
10 la

łęgowe I i II 
bonitacji o 

i wysokości 3-15 
m 

3. Za     krzaczenia 2,3 Zwarte i kępiaste 
(wierzby)   

Razem 32,8 X 18930 10 340 1 450 370 31 090 11 522,2
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- pogorszenie jakości wód zbiornika i strugi Ardung w

ocesów rmentacji arze 62,7 ) i 

oblodzonych zimą wypłyceń bagie y

 
 

Tab. 2.Gleby w zasięgu obszarowym czaszy zb
oziom piętrzenia 130,0 m n.p.m. 

 
 
Tab. 3. Charakterystyka botaniczna c  zbi

 
. 

Rodzaj siedliska 
(zespoły roślinne) 

Z
obszarowy [ha] % Przewaga 

skutek powiększenia się pola 

pr gnilnych (fe beztlenowej) w obsz zalanych ( ha

nn ch (tab.3). 

iornika wodnego Ardung 
P

Klasa Typ i podtyp Charakterystyka-geneza Ob a] szar [h % 

Bagienne 
Torf niski słabo, średnio i 

dobrze rozłożony 
(Tia-7,7 -14,1 ha

- 

35,3 56,3 
ha, T II b

olesowy (21,7 ha) 
- turzycowy (7,2 ha) 
- szuwarowy (6,5 ha) 

Bagienne Torf na gytii 

- b. Płytki (5-15 cm) 
ytii 

 

12,8 20,5 
posadowiony na g
dendrytowo-wapiennej 

- płytki (10-30 cm) 
posadowiony na gytii j.w.

Bagienne Mursze 

Stopień zaawansowania procesu 
urszenia: średni (Mt II-6,9 ha) 

i wysoki (Mt III-4,6 ha) 
m

11,5 18,3 

Bielicowe Właściwe piasków słabogliniastych oraz 
gliniastych 

3,1 4,9 

Bielice i pseudobielice 
wytworzone z piasku luźnego i 

Razem 62,7 100,0 

zaszy ornika wodnego Ardung 

Poziom piętrzenia 130,0 m n.p.m

gatunków asięg 

Łęgowe 
drze śne 

i 

brodawkowata, brzoza niska, sosna, świerk, topola, 
czerem atny, wostany le

śródpolne 
30,5 48,6 

Olcha czarna, brzoza omszona, brzoza 

cha, trzmielina, kruszyna, mech brun
paproć błotna i grzebieniasta, skrzyp błotny i 

bagienny 
Łę

za ia 
Wierzba szara, wie , wierzba wiciowa, 

porzeczka czarna i czerwona. 
gowe 

krzaczen 2,3 3,7 rzba rokita

Ł
Manna jadalna, manna mielec, mozga trzcinowata, 

ąki i pastwiska 22,4 35,7 mietlica rozłogowa, śmiałek darniowy, turzyca 
pospolita i sity 

Szuwary 5,0 8,0 Trzcina pospolita i trzcinnik prosty 

Turzyce i sity 2,5 4,0 Turzyca pospolita, darniowa i błotna, sit czerwony i 
skupiony 

Razem 62,7 100  
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rakterze. 

cze na sieci rzecznej i zbiornikach 

rete y

obiektó poziomie antropopresji na środowisko. Na określenie tego rodzaju 

dia

- zlewni (przewaga odłogów, ugorów i obszarów 

wów i sieci drenarskich), 

- stabilny charakter odpływu na sieci rzecznej, uwarunkowany znacznym udziałem 

ilania podziemnego (źródłowego). 

pod

 

Wn

2. jeziorowego i reaktywacją procesów 

4. 

ocy 14 kW, poprawa wskaźników zlewniowych jeziora 

decydujących o podatności na degradacją, przyrost strefy brzegowej o wysokiej produkcji 

Na obecnym etapie rozważań studyjno-badawczych prognozowanie zjawisk negatywnych 

jest zadaniem niewykonalnym. Jedynie możliwe jest ekstrapolacja danych z obiektów 

zrealizowanych o podobnym cha

Prowadzone na przestrzeni 10 lat prace badaw

nc jnych w zlewni strugi Ardung pozwalają na zakwalifikowanie terenu do klasy 

w o niskim 

gnozy składają się czynniki: 

- wysoki stopień lesistości i zabagnienia zlewni, 

niski poziom użytkowania rolniczego 

bagiennych), 

- brak konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych (ro

zas

Wymienione wyżej czynniki tak przyrodnicze jak i społeczno-gospodarcze dają szansę na 

jęcie próby w kierunku renaturyzacji badanego obiektu. 

ioski 

1. Zlewnia strugi Ardung posiada unikatowe walory przyrodnicze, reprezentuje charakter 

seminaturalny, a wody powierzchniowe odznaczają się niską zawartością zanieczyszczeń. 

Zjawiska hydrologiczne badanej zlewni wskazują na cechy stabilności ekosystemów, co 

ma istotne znaczenie w kwestii uznania obiektu za „model naturalny”. 

Przedsięwzięcie związane z regeneracją zbiornika 

bagiennych winny być zsynchronizowane z potrzebami gospodarstw rolnych i 

agroturystycznych (produkcja energii elektrycznej, rybactwo jeziorowe, poprawa jakości 

krajobrazu dla potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, proekologiczne metody 

użytkowania gruntów ornych i użytków zielonych). 

3. Poza regeneracją zbiornika jeziornego (piętrzenie wód), równolegle należy podejmować 

prace nad wprowadzeniem melioracji ekologicznych w obszarze środkowej i dolnej części 

badanej zlewni. Dotyczy to w szczególności odbudowy zadrzewień brzegowych, 

regeneracja małych zbiorników wodnych i mokradeł śródlądowych. 

 Proces podpiętrzenia zbiornika może przynieść wiele korzyści takich jak: możliwość 

instalacji elektrowni wodnej o m
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pierwotnej, zmiana ekstensywnych użytków rolnych i leśnych na rybackie, poprawa 

stosunków wodnych gleb i lasów strefy przybrzeżnej z malejącymi efektami w kierunku 

stref wododziałowych. 

Procesy renaturyzacji oprócz korzystnych efektów mogą wpływać niekorzystnie na 

środowisko między innymi przez: konieczność wycięcia drzew i krzewów w pasie 

przybrzeżnym jeziora o powierzchni około 3,0 ha, niebezpieczeństwo wypłynięcia na 

powierzchnię zbiornika znaczących obszarowo płatów darni na

5. 

 podłożu torfowo-

murszowym i kęp roślinności suwarowo-turzycowej utrzymującej się obecnie 

cej) na podłożu gytiowym, okresowe (o nieznanym czasie) pogorszenie jakości 

., Nowicki Z., Rochwerger A., 1996, Wpływ wykorzystania terenu na 

ska w eksploatacji kompleksów wiejskich”, WAT, 

. 

ty ekologiczne i 

lebami zespołów roślinnych w borach sosnowych Pojezierza 

Olsztyńskiego, „Zeszyt. Nauk ART., Geodezja i urządzenia rolne”, 48-54 

Zieliński T., 1993, Sandry polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji, 

Uniwersytet Śląski, Katowice. 

(pływają

wód jeziora wskutek procesów beztlenowych na zalanych obszarach. 
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ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE POWODOWANE PRZEZ 
STOSOWANIE CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

 
ECOLOGICAL RISKS CAUSED BY APPLICATION OF PLANT PROTECTION  

PRODUCTS 
 

Tadeusz Banaszkiewicz, Danuta Murawa, Barbara Adomas 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska 

 

Wśród licznych ksenobiotyków pochodzenia antropogenicznego które wpływają na stan 

biosfery chemiczne środki ochrony roślin zajmują szczególną pozycję. Pomimo celowego i 

kontrolowanego wprowadzania ich do środowiska istnieje bowiem świadomość 

powszechnego ich występowania w różnych ekosystemach. 

Intensywne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin stało się źródłem  wielu 

zagrożeń, wśród których  wymienia się najczęściej: 

- zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, podczas produkcji i przechowywania tych 

substancji oraz wykonywania zabiegów ochronnych; 

- indukowanie procesów odpornościowych u zwalczanych szkodników, patogenów i 

chwastów; 

- szkodliwe oddziaływanie na organizmy biocenoz, przejawiające się na ogół w 

redukcji ich składu gatunkowego. 

Jako dodatkowe czynniki ograniczające wymienia się: wzrastające koszty zabiegów 

chemicznych oraz obawy konsumentów żywności dotyczące jej skażenia przez szkodliwe 

substancje chemiczne. 

Wprawdzie podkreśla się że „z reguły to błąd człowieka lub niska jego świadomość są 

powodem uchybień prowadzących do skażenia środowiska lub przekraczania dopuszczalnych 

pozostałości chemicznych środków ochrony roślin” (OLSZAK i wsp. 2003), tym niemniej 

należy mieć na uwadze że nawet niewielkie ilości tych substancji stosowane w zalecanych 

dawkach nie są obojętne dla środowiska. Zmiana asortymentu stosowanych substancji w 

postaci eliminacji środków bardzo toksycznych, lub ulegających bioakumulacji (DDT) nie 

rozwiązuje jeszcze problemu. Wiele informacji wskazuje na nie zawsze jeszcze przebadane 

oddziaływania pośrednie tego rodzaju pozostałości, czego przykładem mogą być zaburzenia 

hormonalne wśród różnych organizmów biocenoz. (COLBORN i wsp. 1997). W miarę coraz 

lepszego poznawania mechanizmów działania środków ochrony roślin oraz wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy organizmami biocenoz podejmowane są odpowiednie działania 

intensywne działania zarówno w sferze badań naukowych, jak i praktyki. Mają one na celu 
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syntezę środków bardziej bezpiecznych  dla środowiska - to jest skutecznych w niskich 

dawkach, selektywnych i ulegających szybkiej degradacji (BROOKS, ROBERTS 1999) oraz 

rozwój niechemicznych metod ochrony, które w najbardziej radykalnej formie realizowane są  

w rolnictwie ekologicznym. Niezbędna jest przy tym świadomość zagrożeń jakie mogą być 

związane  z wprowadzaniem niektórych  alternatywnych metod ochrony, czego przykładem 

są kontrowersje dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie. Nie stwierdza się 

natomiast pogarszania jakości plonu  roślin uprawnych na skutek  prawidłowego stosowania 

środków ochrony roślin (ADOMAS 2003).  

Widoczny w ostatnich latach postęp w ochronie roślin daje szanse na produkcję 

bezpiecznej dla konsumentów żywności oraz zmniejszenie  antagonizmów pomiędzy  

ochroną roślin a ochroną środowiska. Jako niezbędne warunki w tym zakresie należy 

wymienić:  

- wysokie wymagania toksykologiczno – higieniczne obowiązujące podczas rejestracji 

środków ochrony roślin, 

- wykorzystanie związków pochodzenia naturalnego jako modelowych struktur 

chemicznych do syntezy nowych substancji aktywnych, 

- monitoring organizmów szkodliwych oraz precyzyjna sygnalizacja zabiegów, 

- ograniczenie  zbędnych zabiegów chemicznych przez rozwój technologii precyzyjnej 

aplikacji, 

- większe wykorzystanie  biologicznych środków ochrony roślin, 

- praktyczna realizacja zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz Integrowanej 

Produkcji. 
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MIGRACJA FOSFORANÓW W GLEBACH I WODACH ZLEWNI 
ROLNICZEJ NA TERENIE RÓWNINY KOŚCIAŃSKIEJ 

 
MIGRATION OF PHOSPHATES IN SOILS AND WATERS OF THE 
AGRICULTURAL CATCHMENT BASIN ON THE KOŚCIAN PLAIN 

 
Alina Bartoszewicz 

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa 
 

Badania prowadzono na terenie zlewni Rowu Wyskoć o powierzchni około 10 tys ha. 

Obszar ten wchodzi w skład wysoczyzny morenowej zlodowacenia bałtyckiego stadiału 

leszczyńskiego mezoregionu Równiny Kościańskiej. W pokrywie glebowej dominują gleby 

płowe w których poziomy A i Eet wykazują skład granulometryczny piasków gliniastych a w 

głębszych partiach profilu glebowego (poziomy Bt i C) z reguły występują gliny lekkie. W 

obrębie obniżeń terenowych wytworzyły się czarne ziemie różnych podtypów. W strukturze 

użytkowania zlewni przeważają grunty orne (ok. 70%), lasy i zadrzewienia stanowią ok. 16% 

, użytki zielone – 12%. Gospodarstwa wielkoobszarowe, należące uprzednio do PGR, SHR i 

spółdzielni, które do 1988 roku stanowiły 66% użytków rolnych zlewni, nadal charakteryzuje 

stosunkowo duża wartość wskaźnika intensywności produkcji rolnej a dawki nawozów 

mineralnych są wyższe od średniej krajowej. 

Migrację fosforanów (V) w glebach i wodach zlewni analizowano na podstawie ich 

stężenia w wodach powierzchniowych oraz w wodach gruntowych i roztworach glebowych. 

Stężenie PO4 oraz tendencje zmian zawartości tego składnika w wodach 

powierzchniowych w latach 1992-1999 oraz 2002-2004 określono przede wszystkim w 

oparciu o wyniki dotyczące wody w cieku zbiorczym sieci drenarskiej zlewni. Próbki wody 

do analiz chemicznych pobierano w tym okresie w odstępach kilku tygodniowych  z 

przekroju pomiarowego zlokalizowanego u ujścia cieku. Na tej podstawie stwierdzono 

znaczną amplitudę wahań średnich rocznych stężeń tego składnika (od 0,11 do 0,82 mg 

PO4/dm3). Ponadto w latach 2002-2004 poddano analizie próbki wody pobierane w tych 

samych terminach z dwóch rowów odwadniających zlewnie cząstkowe w okresach gdy 

prowadziły wodę (przeważnie wiosną i jesienią). 

Zawartość fosforanów w wodach glebowo-gruntowych zlewni analizowano w oparciu o 

materiał analityczny uzyskany w latach 2002-2004. Próbki wody pobierano w odstępach kilku 

tygodniowych ze studzienek kontrolnych zainstalowanych na kilku obiektach 

charakteryzujących zmienność warunków siedliskowych w obrębie falistej moreny dennej. 

Większość studzienek zlokalizowano na gruntach ornych a także w takich elementach 
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krajobrazu jak zadrzewienia, las i nieużytek rolny. Pomimo relatywnie wysokich stężeń 

fosforanów w wodach gruntowych świadczących o migracji wgłębnej tego składnika, nie 

stwierdzono wyraźnych różnic wynikających z zróżnicowanej głębokości ich zalegania lub 

sposobu użytkowania terenu. 

Wgłębną migrację fosforanów w profilu glebowym analizowano na podstawie ich stężeń 

w wyciągach wodnych z glebowych past nasyconych przygotowanych z próbek profilowych. 

Przy czym próbki gleby pobierano z każdego poziomu genetycznego z odkrywek 

reprezentujących charakterystyczne dla obszaru zlewni typy i podtypy glebowe. 

Stężenie fosforanów w wodach i wyciągach wodnych określano metodą kolorymetryczną  

z molibdenianem amonu. 
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OCENA STANU ŚRODOWISKA GLEBOWEGO OGRODÓW 
DZIAŁKOWYCH Z TERENÓW O RÓŻNYM ODDZIAŁYWANIU 

ANTROPOPRESJI POPRZEZ BADANIE AKTYWNOŚCI FOSFATAZ1

 
APPRAISAL OF ALLOTMENT SOIL ENVIRONMENT FROM AREAS UNDER 

THE VARYING INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE THROUGH ANALYSIS 
OF PHOSPHATE ACTIVITY 

 
Elżbieta J. Bielińska, Ewa Baranowska, Marcin Jędruch, Krystyna Gostkowska 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska 
 

Wstęp 

Zwiększony dopływ do gleb ogrodów działkowych zanieczyszczeń, często zawierających 

metale ciężkie, stwarza duże potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

Aktywność enzymatyczna gleby odzwierciedla stopień i wielkość zanieczyszczenia 

środowiska. Najczęściej badanymi enzymami w glebach zagrożonych skażeniem 

antropogenicznym są fosfatazy, ponieważ reagują najszybciej na wzrost zawartości metali 

ciężkich w środowisku [BIELIŃSKA 2002].  

Celem pracy była ocena stanu środowiska glebowego ogrodów działkowych z terenów o 

różnym oddziaływaniu antropopresji poprzez badanie aktywności fosfataz.  
 

Materiał i metody 

Badaniami objęto 12 ponad 30-letnich ogrodów działkowych zlokalizowanych w 

granicach administracyjnych następujących miast: a) na terenach o potencjalnie wysokim 

zagrożeniu skażeniem antropogenicznym (imisje przemysłowe i/lub uczęszczane szlaki 

komunikacyjne) – Bytom, Kraków 1, Lublin 1, Miasteczko Śląskie 1 (w odległości 50 m od 

huty cynku i ołowiu), Miasteczko Śląskie 2 (w odległości 300 m od huty cynku i ołowiu), 

Zabrze; b) na terenach o potencjalnie niskim poziomie skażenia antropogenicznego (ogrody 

usytuowane na peryferiach miast) – Biała Podlaska, Kraków 2, Lublin 2, Sokołów Podlaski, 

Stalowa Wola, Terespol. Na terenie każdego z 12 wytypowanych ogrodów wybrano po jednej 

reprezentatywnej działce.     

Próbki glebowe z wybranych działek pobrano we wrześniu 2004 roku z poziomu 

próchnicznego. W próbkach glebowych oznaczono: aktywność fosfataz metodą 

TABATABAI i BREMNERA [1969]; węgiel organiczny [ISO 14235]; pierwiastki śladowe 

(Zn, Pb, Cd, Cu) rozpuszczalne w 20% HCl metodą ASA.  
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Wyniki 

Przeprowadzone badania wykazały istotną inhibicję aktywności fosfataz w glebach z 

terenów będących pod silną presją czynnika antropogenicznego (tab. 1). Aktywność fosfataz 

w glebach ogrodów działkowych usytuowanych na peryferiach miast była kilkakrotnie 

większa niż w glebach położonych w pobliżu zakładów przemysłowych lub ruchliwych ulic 

(Bytom, Kraków 1, Lublin 1, Miasteczko Śląskie, Zabrze). Wysoka inaktywacja fosfataz 

powiązana była z zanieczyszczeniem środowiska glebowego metalami ciężkimi (tab. 1). Na 

podstawie analizy korelacji wykazano jednoznacznie inhibitujący wpływ badanych metali na 

aktywność fosfataz. Wyniki te wskazują, że obciążenie gleb metalami ciężkimi osiągnęło 

poziom, który zagraża organizmom żywym. Zwiększony dopływ metali do gleby powoduje 

zarówno zmniejszenie liczebności organizmów wydzielających enzym, jak i całkowitą utratę 

funkcji katalitycznych enzymu. Relatywnie wysoki poziom aktywności fosfataz zanotowany 

w glebie ogrodu na terenie Bytomia, pomimo silnego zanieczyszczenia gleby metalami 

ciężkim mógł się wiązać z dużą zawartością Corg. (3,78%). Intensywność procesów inhibicji 

fosfataz w wyniku nadmiaru metali w glebie uzależniona jest od zawartości materii 

organicznej. W niniejszych badaniach nie wykazano istotnej zależności pomiędzy 

aktywnością fosfataz a zawartością Corg. w glebie. Mogło to być związane z niskim udziałem 

substancji próchnicznych w ogólnej zawartości substancji organicznej w glebach 

antropogenicznych, a w konsekwencji ograniczonej dostępności łatwo przyswajalnego C, 

determinującego rozwój bakterii glebowych wytwarzających fosfatazę.   

 
Tab. 1. Aktywność fosfataz i  niektóre właściwości chemiczne gleb 
             Phosphatases activity and some chemical properties of soils  
 

Fosfatazy – 
Phosphatases 

C Zn Pb Cd Cu Miejscowość Nr -  
Locality No 

[mmol PNP· g-1· h-1] [%] [mg·kg-1]  
Biała Podlaska  142,7 2,52 34 23 1,0 8,9 
Bytom 74,7 3,78 1780 294 11,1 53,1 
Kraków 1 79,7 2,22 160 65 2,1 27,1 
Kraków 2 136,5 3,12 144 43 1,8 14,3 
Lublin 1 37,5 1,68 227 64 1,4 32,3 
Lublin 2 105,7 1,20 99 47 1,4 13,9 
Miasteczko Śląskie 
1 

22,8 6,90 6570 1919 89,2 69,4 

Miasteczko Śląskie 
2 

72,5 3,42 759 347 6,9 36,1 

Sokołów Podlaski 95,9 2,34 113 16 1,2 12,3 
Stalowa Wola 108,5 2,28 93 24 1,8 19,1 
Terespol 127,8 1,46 43 19 1,1 8,0 
Zabrze 26,5 2,88 427 128 4,1 25,8 
 
 

 27



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
Wnioski 

1. Uzyskane wyniki wskazują, że aktywność fosfataz w glebach badanych ogródków 

działkowych odzwierciedla dopływ zanieczyszczeń z obszarów miast.  

2. Szeroki zakres aktywności fosfataz w glebach zanieczyszczonych wskazuje na 

przydatność tej grupy enzymów do wskaźnikowej oceny jakości gleb antropogenicznych. 

3. Oznaczanie aktywności fosfataz w glebach ogrodów działkowych z terenów o różnym 

oddziaływaniu antropopresji może stanowić przydatne narzędzie kontroli stanu 

środowiska glebowego i potencjalnego zagrożenia wynikającego ze spożywania roślin 

uprawianych w danych warunkach glebowych. 

 
Literatura 

BIELIŃSKA E.J. 2002. Enzymatic activity of the soils as an indicator of their contamination. 

Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 47(1), 38-44.    

TABATABAI M.A., BREMNER J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil 

phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1, 301-307. 

 28 



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
MAGNEZ W GLEBACH RÓŻNYCH FORM GEOMORFOLOGICZNYCH 

POJEZIERZA MAZURSKIEGO 
 

MAGNESIUM IN SOILS OF DIFFERENT GEOMORFOLOGICAL FORMS IN THE 
MASURIA DISTRICT 

 
Arkadiusz Bieniek 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb  
 

Wstęp 

Magnez w glebach mineralnych występuje w ilościach nie przekraczających 1,2%. 

Głównym jego źródłem są minerały skałotwórcze takie jak oliwin, serpentyn, talk, biotyt, 

hornblenda, augit i dolomit. Duże ilości tego pierwiastka zawierają również resztki roślinne. 

Uwalniany w procesie wietrzenia i mineralizacji materii organicznej tworzy sole różnych 

kwasów lub jest sorbowany wymiennie przez koloidy glebowe. Szczególną rolę w sorpcji 

magnezu odgrywa wermikulit (Thompson, Troeh 1978). Magnez wyróżnia się dużą energią 

wejścia do kompleksu sorpcyjnego, a jego udział nie przekracza 18% pojemności kompleksu. 

Przy odczynie kwaśnym jony Mg+2 są łatwo usuwane z kompleksu sorpcyjnego i wymywane 

przez wody. W warunkach Polski, średnie straty wymycia magnezu szacuje się na 24 kg⋅ha-1 

rocznie (Igras, Pietruch 2001). W ostatnich latach powszechnie notowany jest spadek 

zawartości magnezu w glebach, a zwłaszcza przyswajalnych jego form. Stąd wiele gleb 

Polski wykazuje niedobór tego składnika, a zwłaszcza gleby lekkie (Gotkiewicz, Bieniek 

1996, Brogowski 1996, Błaszczyk 1998). 

Celem badań było określenie zawartości i rozmieszczenia różnych form magnezu w 

profilach gleb mineralnych z przewagą procesów wynoszenia związków chemicznych 

(krajobrazy automorficzne). Gleby takie występują na wyniesionych formach terenu, w tym 

na wzgórzach morenowych, pagórkach kemowych oraz obszarach sandrowych, które należą 

do stałych elementów rzeźby Pojezierza Mazurskiego. 
 

Materiały i metody 

Badania prowadzono w wybranych obiektach (Wanguty, Baranowo, Posorty) na 

Pojezierzu Mazurskim, w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego (Kondracki 

2000). Obiekt Wanguty jest łagodnym wzgórzem moreny dennej falistej. Wyróżnia się 

długimi, łagodnymi zboczami, o deniwelacji wzniesień do 16 m i spadkach terenu nie 

przekraczających 9%.  

Obiekt Baranowo usytuowany jest w krajobrazie moreny dennej pagórkowatej. Jest to 

zespół wzgórz o mocno zróżnicowanej rzeźbie z stromymi lecz krótkimi zboczami. Długość 

 29



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
zboczy nie przekracza kilkudziesięciu metrów, deniwelacje wzniesień dochodzą do 8 m, a 

spadki sięgają 20%. 

Obiekt Posorty k. Olsztyna usytuowany jest w krajobrazie sandru lokalnego. Teren ten jest 

geomorfologicznie dość skomplikowany gdyż obok piaszczystych, powierzchni sandrowych 

występują pagórki kemowe. W krajobrazie tym powierzchnie sandrowe są często znacznie 

skonfigurowane co wynika z zaburzonej sedymentacji fluwialnej tego rejonu (Bieniek 2003).  

W każdym obiekcie, w charakterystycznych elementach rzeźby terenu (wierzchowina, 

zbocze) wykonano profile glebowe i pobrano próbki. W laboratorium oznaczono podstawowe 

właściwości (skład granulometryczny, odczyn, zawartość materii organicznej) i zawartość 

magnezu - metodą spektrometrii atomowej (SOLAAR 969), w tym: 

- magnez ogólny - po trawieniu próbek glebowych w gorącej mieszaninie kwasów HNO3 i 

HClO4 [Ostrowska i in. 1991]; 

- magnez zapasowy – w wyciągu 1 mol HCl·dm-3  metodą stosowaną przez IUNG w 

Puławach [Gembarzewski, Korzeniowska 1996]; 

- magnez wymienny - w wyciągu 1 mol CH3COONH4⋅dm-3.  

Grupy granulometryczne ustalono wg normy BN-78/9180-11;  
 

Wyniki badań 

Spośród czynników decydujących o zawartości ogólnych form magnezu w glebie 

największe znaczenie ma jej skład granulometryczny, a zwłaszcza ilość frakcji <0,02 mm. Na 

zawartość magnezu zapasowego i wymiennego duży wpływ wywiera również odczyn gleby i 

materia organiczna (Dudka 1992).  

Gleby analizowanych form terenu wyraźnie różnią się uziarnieniem. W krajobrazie 

moreny dennej falistej (obiekt Wanguty), występują gleby brunatne całkowite, wytworzone z 

gliny ciężkiej. Posiadają one dobrze wykształcony podpowierzchniowy poziom cambic (Bbr). 

Jedynie w ich powierzchniowych poziomach próchnicznych (spełniają kryterium mollicu) 

nastąpiło rozluźnienie składu granulometrycznego do gliny średniej (tab. 1). Odczyn gleb w 

poziomach próchnicznych jest obojętny, a w poziomach podpowierzchniowych i skale 

macierzystej – zasadowy (pHKCl 6,3-6,9). 

W krajobrazie moreny pagórkowatej obiektu Baranowo, na wierzchowinach pagórków 

występują gleby brunatne całkowite wytworzone z gliny lekkiej. W znacznym stopniu są one 

erodowane, stąd ich poziom próchniczny (Ap) spełnia kryterium ochricu mimo zasadowego 

odczynu w całym profilu (pHKCl 7,2-7,6). Na zboczach wzgórz tego krajobrazu występują 

gleby płowe wytworzone również z gliny lekkiej ale powierzchniowo (do 50 cm) rozluźnione 
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do piasków gliniastych (tab. 1). Posiadają one wyraźnie zaznaczony poziom wymycia luvic 

(Eet) oraz wzbogacenia argillic (Bt), a poziom próchniczny spełnia kryteria umbricu.  

Na wierzchowinie pagórków kemowych występują gleby rdzawe, które w skale 

macierzystej i w poziomie sideric (Bv) wykazują uziarnienie piasków luźnych, a w poziomie 

próchnicznym – piasków słabo gliniastych. Są to gleby siedlisk leśnych (bór mieszany 

świeży), bardzo kwaśne w całym profilu (pHKCl 3,3-4,5). Na zboczach kemów zalegają także 

piaski luźne, ale są często przewarstwiane pyłami gliniastymi, które ograniczają odpływ wód 

opadowych. Sprzyja to redukcyjnym procesom glejowym, stąd gleby te klasyfikowane są 

jako opadowo-glejowe. Ich wartość jest znaczna, stąd użytkowane są jako grunty orne. 
 

Tabela 1. Zawartość magnezu ogólnego i jego form w glebach 
Zawartość Mg 

zapasowy wymienny
Forma 

geomorfo-
logiczna 
terenu 

 
Położenie 

profilu 

Pozim 
genety-

czny 

 
Głębokość 

(cm) 

 
Utwór 

glebowy 
ogółem 
(g·kg-1) w % Mg ogółem 

Gleby brunatne typowe 
 

wierzchowina 
 

Ap 
Bbr 
Cca 

0-30 
30-80 

80-150 

gs 
gc 
gc 

6,30 
9,30 

12,40 

6,0 
7,1 
6,2 

5,8 
6,8 
1,8 

 
 

Morena denna 
 falista 

  
zbocze 

 

Ap 
Bbr 
C 

0-31 
31-86 

86-150 

gs 
gc 
gc 

4,60 
9,20 
7,40 

6,6 
8,4 
7,7 

6,1 
6,5 
7,4 

Gleba brunatna typowa 
 

wierzchowina 
 

Ap 
Bbrca 
Cca 

0-26 
26-86 

86-150 

gl 
gl 
gl 

3,60 
4,20 
2,80 

7,2 
7,6 
6,9 

3,4 
3,8 
6,1 

Gleba płowa typowa  

 
 

Morena denna 
pagórkowata 

 
 

zbocze 
 

Ap 
Eet 
Bt 

Cgg 

0-30 
30-46 
46-76 

76-150 

pgm 
pgl 
gl 
gl 

2,50 
2,70 
2,60 
1,40 

12,1 
4,3 
7,0 
8,9 

2,4 
3,2 
4,7 
8,7 

Gleba rdzawa właściwa 
 

wierzchowina 
 

A 
Bv 
C 

0-17 
17-73 

73-200 

ps 
pl 
pl 

0,18 
0,18 
0,24 

22,2 
11,1 
25,0 

20,3 
10,8 
17,2 

Gleba opadowo-glejowa właściwa  

 
 

Pagórek 
 kemowy 

 
 

zbocze 
 

Ap 
C 

Wg 
Cg 

0-38 
38-70 
70-74 

74-150 

psp 
pl 
płg 
pl 

0,27 
0,26 

- 
0,37 

22,2 
11,5 

- 
10,8 

18,9 
10,3 

- 
9,7 

Gleba rdzawa właściwa   
Sandr 

 
 

teren płaski 
 

Ap 
Bv 
C 

0-33 
33-56 

56-150 

ps 
pl 
pl 

1,29 
1,01 
0,89 

6,2 
5,9 
6,7 

4,7 
5,1 
5,5 

 
W krajobrazie sandru lokalnego (obiekt Posorty) występują gleby rdzawe. Charakteryzują 

się one jednolitym uziarnieniem piasków luźnych za wyjątkiem poziomów próchnicznych, w 

którym zalegają piaski słabo gliniaste. Są one silnie powierzchniowo przemyte. Odczyn ich w 

poziomach próchnicznych jak i podpowierzchniowych (sideric) jest silnie kwaśny (pHKCl 4,4-

 31



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
5,7), a zasadowy (pHKCl 7,4) w skale macierzystej. W ostatnich latach gleby te utraciły 

przydatność jako grunty orne i są odłogowane. 

Zawartość w glebach ogólnych form magnezu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności 

od tła geochemicznego skały macierzystej. Na piaszczystych powierzchniach sandrowych i 

pagórkach kemowych (obiekt Posorty), skały macierzyste gleb rdzawych i opadowo-

glejowych zawierają tylko 0,24-0,89 g Mg·kg-1 gleby (tab. 1). Jak podaje Wyszkowski 

[2001], efektem niskiej zawartości magnezu w glebach jest jego niedobór w porastającej 

roślinności. Powoduje to także utrudnienie w wykorzystaniu innych pierwiastków 

niezbędnych do rozwoju.  

Gliny lekkie w krajobrazie moreny pagórkowatej, zawierają 2-11-krotnie więcej Mg-

ogółem, a najwyższą zasobność w ten pierwiastek wykazują gliny ciężkie moreny dennej 

falistej. W stosunku do piaszczystych gleb na sandrach i kemach, gliniaste gleby brunatne i 

płowe zawierają nawet 50-krotnie więcej Mg. Zawartość tego składnika ma zatem wyraźną 

zależność z ilością części spławialnych. 

Magnez rozpuszczalny w 1 mol HCl·dm-1 tworzą formy niekrzemianowe, uważane za 

dość ruchliwe, potencjalnie dostępne dla roślin (Fotyma, Gosek 2001). Uzyskane wyniki są 

bardzo charakterystyczne i wskazują na dużą zależność zasobności w ten składnik od 

warunków geomorfologicznych. W piaszczystych utworach sandrowych i kemowych gleb 

rdzawych i opadowo-glejowych tej formy magnezu jest od 0,02 do 0,16 g·kg-1 gleby, co 

stanowi 5,9-25,0% całkowitej zawartości tego pierwiastka. W glinach zwałowych do 

roztworu 1 mol HCl·dm-1 przechodzi więcej magnezu (0,12-0,77 g·kg-1), stanowi on jednak 

tylko 6,2-8,9% ogólnej jego zawartości. Podobnie kształtują się formy wymienne (Mg++), 

których w utworach fluwioglacjalnych jest 1,6-10,2 mmol(+)·kg-1, zaś w zwałowych 

kilkakrotnie więcej (10,0-52,0 mmol(+)·kg-1). W glinach morenowych mimo wyższej 

zawartości, forma ta ma jednak mniejszy udział w ilości ogólnej (1,8-8,7%) niż w utworach 

fluwioglacjalnych (4,7-20,3%). Ponadto w glinach zwałowych, kompleks sorpcyjny w 

większym stopniu wysycony jest kationem magnezu (zazwyczaj >10%), niż w utworach 

fluwioglacjalnych. 
 

Wnioski 

1. Gleby brunatne i płowe wytworzone z glin zwałowych zawierają kilkukrotnie więcej 

magnezu ogółem, oraz jego form rozpuszczalnych w 1 mol HCl·dm-1 i wymiennych niż 

gleby rdzawe i opadowo-glejowe wytworzone z piasków fluwioglacjalnych na obszarach 

sandrowych i pagórkach kemowych. 
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2. Magnez wymienny i rozpuszczalny w 1 mol HCl·dm-1, w utworach fluwioglacjalnych 

stanowi większy udział w jego zawartości ogółem niż w utworach zwałowych. 

3. W glebach brunatnych i płowych krajobrazu morenowego magnez wymienny w większym 

stopniu wysyca kompleks sorpcyjny niż w glebach rdzawych i opadowo-glejowych form 

fluwioglacjalnych. 
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MINERALIZACJA ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 
W GLEBACH MURSZOWYCH POD UŻYTKIEM ŁĄKOWYM 

I LEŚNYM OBIEKTU STĄPŁAWKI 
 

MINERALIZATION OF ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS IN MEADOW- 
AND FOREST- UTILIZED MOORSH SOILS OF THE STĄPŁAWKI OBJECT 

 
Bolesław Bieniek, Arkadiusz Bieniek, Agnieszka Helińska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 
 

Wstęp 

Gleby torfowe po odwodnieniu ulegają daleko posuniętym przeobrażeniom natury 

fizycznej, chemicznej i biologicznej. W początkowej fazie zachodzący w nich proces 

murszenia ma znamiona pozytywne i umożliwia wysoką produkcję rolniczą lub leśną 

[OKRUSZKO 1991]. Jednak w skutek nieracjonalnego użytkowania bądź niewłaściwego 

odwodnienia, szybko ulegają one degradacji [MARCINEK 1976; PIAŚCIK, BIENIEK 1998; 

OKRUSZKO 2000]. W przebudowie materii organicznej ważny jest azot, jako elementarny 

jej składnik. Jego przemiany mają szczególne znaczenie w ewolucji gleb torfowych, 

zwłaszcza jego mineralnych form narażonych na straty. Na Pojezierzu Mazurskim, gleby 

torfowe zajmują 110 tys. ha, tj. 8% powierzchni regionu. Niemal 90%, od ponad 150 lat 

znajduje się w użytkowaniu rolniczym, w których przemiany azotu nie zawsze są korzystne 

dla rolnictwa i środowiska [BIENIEK, PIAŚCIK 2000]. 

Celem badań było ustalenie wpływu użytkowania łąkowego i leśnego gleb torfowo-

murszowych na intensywność procesów mineralizacji organicznych związków azotowych. 

Badania takie pozwolą na prognozowanie kierunku procesów zachodzących w tak 

użytkowanych glebach torfowych pod kątem ich ochrony. 
 
Omówienie wyników 

Badania prowadzono na obiekcie torfowym Stąpławki na Pojezierzu Mazurskim, będącym 

w długoletnim użytkowaniu łąkowym i leśnym. Do badań wybrano sąsiadujące ekosystemy 

łąka-las (ols typowy), oddalone od siebie o 60 m, a rozgraniczone rowem melioracyjnym. W 

latach 2000-2003 opisano profile, w których ustalono cechy morfologiczne gleb i 

podstawowe właściwości fizyczne, a w charakterystycznych okresach sezonu wegetacyjnego 

mierzono tempo mineralizacji masy organicznej ilością azotu mineralnego (NH4 i NO3) - w 

próbkach glebowych po 14 dniowej inkubacji w temp. 28oC.  

Stwierdzono, że sposób użytkowania gleb ma wyraźny wpływ na stan zaawansowania 

procesu murszenia - pomimo zbliżonych warunków odwodnienia. Przy długotrwałym 
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użytkowaniu leśnym, poziom murszowy (Mt1) jest płytki, spełnia kryteria murszu torfiastego. 

W użytkowaniu łąkowym, mursz jest głębszy i spełnia kryteria murszu próchnicznego co 

kwalifikuje tą glebę do torfowo-murszowej średnio zmurszałej – MtII. Mineralizacja masy 

organicznej jest znikoma w glebach słabo zmurszałych (MtI) pod lasem, a znacznie 

intensywniejsza w średnio zmurszałych (MtII) pod łąką, gdzie zapasy N-mineralnego 

wynoszą 268 kg⋅ha-1 tj. 2-krotnie przekraczają ilości wystarczające do rozwoju traw. 
 
Tabela 1. Średnie zapasy azotu mineralnego w profilach badanych gleb  

 
NO3

 
N-NH4

 
NO3 

+NH4

 
Rodzaj  
użytku 

 

 
Głębo-
kość 
[cm] 

 
Utwór glebowy 

 
mg·dm-3

 
NO3 
NH4

NO3+ 
NH4 

(% N-
ogółem) 

Gleba torfowo-murszowa słabo zmurszała (MtI bb) 
Las  

 
(ols 

typowy) 

0-13 
13-25 
25-60 
60-150 

mursz torfiasty 
torf turzycowiskowy R2 
torf turzycowiskowy R2 
torf turzycowiskowy R2 

3,7 
1,5 
1,2 
1,2 

12,9 
12,6 
5,6 
9,8 

16,6 
13,9 
6,8 
11,0 

0,29 
0,12 
0,21 
0,12 

0,39 
0,22 
0,25 
0,50 

Gleba torfowo-murszowa średnio zmurszała (Mt II bb) 
 

Łąka 
 

0-15 
15-26 
26-65 
65-150 

mursz próchniczny 
mursz próchniczny 
torf turzycowiskowy R2
torf turzycowiskowy R2

11,3 
14,6 
2,4 
0,7 

8,0 
7,6 
12,3 
9,1 

19,3 
22,2 
14,7 
9,8 

1,41 
1,92 
0,20 
0,08 

0,31 
0,33 
0,32 
0,28 

 
Wnioski 

1. W glebach torfowo-murszowych, niezależnie od sposobu użytkowania, mineralizacja 

materii organicznej zachodzi najintensywniej w poziomach powierzchniowych . 

2. Procesy mineralizacji substancji organicznej stymulowane są użytkowaniem łąkowym, 

przy stałym dopływie materii z świeżej darni. 
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BIOLOGICZNA OCENA DZIAŁANIA HERBICYDÓW 
I MIESZANIN HERBICYDOWO-MOCZNIKOWYCH STOSOWANYCH 

W PSZENICY OZIMEJ 
 

BIOLOGICAL EVALUATION EFFECT OF HERBICIDES AND HERBICIDE-UREA 
MIXTURES APPLIED IN WINTER WHEAT 

 
Jan Brzozowski, Irena Brzozowska, Bartosz Witkowski 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Systemów Rolniczych  
 

Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2001-2003 w Stacji Doświadczalnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Tomaszkowie k/Olsztyna. Celem badań było 

określenie wpływu wybranych herbicydów oraz mieszanin herbicydowych w zależności od  

sposobu nawożenia azotem na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej odmiany Elena. 

Pszenicę corocznie uprawiano po pszenicy ozimej, której przedplonem były rośliny 

strączkowe. Doświadczenie dwuczynnikowe, realizowano na glebie brunatnej właściwej 

średniej i ciężkiej, kompleksu pszennego dobrego, metodą losowanych podbloków, w 4 

powtórzeniach. Czynnikiem  pierwszego rzędu były herbicydy i mieszaniny  herbicydów: 

I. Obiekt kontrolny (bez herbicydów), II. Granstar 75 WG (tribenuron metylu), III. Granstar 

75 WG + Starane 250 EC (fluroksypyr), IV. Granstar 75 WG + Chwastox Extra 300 SL 

(MCPA), V. Chwastox Extra 300 SL, VI. Chwastox Extra 300 SL + Starane 250 EC,VII. 

Aminopielik D 450 SL (2,4-D + dikamba), VIII. Mustang 306 SE (florasulam + 2,4-D). 

Herbicydy oraz ich mieszaniny stosowano w dawkach zalecanych przez IOR w Poznaniu 

(Zalecenia …2000). Czynnikiem drugim był sposób nawożenia mocznikiem (łącznie 120,0 kg 

N · ha-1): 1) doglebowo; mocznik stosowano wyłącznie w granulacie w trzech terminach: 40,0 

kg N · ha-1 po wznowieniu wegetacji; 27,6 kg N·ha-1 w końcu fazy krzewienia i 52,4 kg N · ha-

1 w końcu fazy strzelania w źdźbło, 2) doglebowo-dolistnie; mocznik stosowano 2-krotnie 

doglebowo (40,0 kg N· ha-1 po wznowieniu wegetacji i 35,8 kg N·ha-1w końcu fazy strzelania 

w źdźbło) oraz 2-krotnie dolistnie: 27,6 kg N · ha-1w końcu fazy krzewienia (20% roztwór 

mocznika) oraz 16,6 kg N·ha-1 w końcu fazy strzelania w źdźbło (12% roztwór mocznika). Na 

obiektach z nawożeniem dolistnym, w pierwszym zabiegu, herbicydy stosowano jednocześnie 

z mocznikiem w roztworze.  

Eksperyment obejmował łącznie 16 obiektów. Powierzchnia pojedynczego poletka 

wynosiła 20 m2 (2m x 10m). Zabiegi opryskiwania (herbicydowe, łączone herbicydowo-

mocznikowe i mocznikowe) wykonywano opryskiwaczem plecakowym, stosując dawkę 

cieczy użytkowej 300 dm3 · ha-1. 
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Skuteczność działania herbicydów oceniano po 4 i 8 tygodniach po zabiegach, na 

podstawie ubytku powietrznie suchej masy chwastów w porównaniu do obiektów 

kontrolnych.  

Zachwaszczenie pszenicy ozimej było zróżnicowane w poszczególnych latach badań. 

Największe wystąpiło w pierwszym roku (średnio 221,2 szt·m-2), mniejsze w dwóch 

następnych latach (średnio 157,7 i 167,6 szt·m-2). Dominowały następujące gatunki 

chwastów: Galium aparine,  Viola arvensis,  Capsella bursa-pastoris, Veronica arvensis.  

Analizy botaniczno-wagowe wykazały zdecydowanie wyższą skuteczność 

odchwaszczania pszenicy w 2-gim terminie oceny tj. po 8 tygodniach od wykonania 

zabiegów chwastobójczych niż po 4 tygodniach (średnio odpowiednio 77,7 i 65,9% ). Po 8 

tygodniach skuteczność odchwaszczania pszenicy była mało zróżnicowana w zależności od 

stosowanych  herbicydów oraz mieszanin herbicydowo-mocznikowych  i wynosiła 

odpowiednio 78,1 i 77,3%. Stosowanie herbicydów łącznie z mocznikiem w roztworze nie 

pogarszało ich skuteczności działania. Spośród stosowanych preparatów najwyższą 

aktywność biologiczną wykazywał Aminopielik D (średnio 89,0%), następnie mieszanina 

herbicydów Granstar 75 WG + Starane 250 EC (85,5%) oraz Mustang (78,9%). Najgorszą 

skutecznością działania charakteryzował się  Chwastox Extra 300 SL (62,0%).  

Średnio z 3 lat badań plony pszenicy ozimej wynosiły 6,23 t z 1 ha. Najmniejsze  

uzyskano w pierwszym roku badań. Były one skutkiem największego zachwaszczenia i 

niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych w okresie wegetacji wiosenno-letniej 

(niedobór opadów wiosną i słabe krzewienie roślin oraz nadmiar wody w okresie 

dojrzewania).  Stosowane herbicydy oraz ich mieszaniny wpłynęły na istotny wzrost plonów 

pszenicy. Największy ich przyrost nastąpił po zastosowaniu 2 mieszanin: Granstar 75 WG + 

Starane 250 EC oraz Granstar 75 WG + Chwastox Extra 300 SL, a najmniejszy przy 

stosowaniu herbicydu Chwastox Extra 300 SL. Uzyskano także istotnie większe plony w 

wyniku nawożenia doglebowo-dolistnego mocznikiem, w porównaniu z doglebowym. 

Ponadto dla wyników średnich z 3 lat badań odnotowano dodatni współczynnik korelacji 

pomiędzy skutecznością odchwaszczania a plonami (r= 0,55*). 
 
Piśmiennictwo 

Zalecenia ochrony roślin. 2000, IOR, Poznań. 
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ZMIENNOŚĆ STANÓW WODY GRUNTOWEJ I WILGOTNOŚCI 
ZDRENOWANYCH CZARNYCH ZIEM W OKRESACH SUCHYCH 

 
CHANGES IN GROUND WATER LEVELS AND THE MOISTURE OF DRAINED 

BLACK EARTHS IN DRY PERIODS 
 

Ireneusz Cymes1, Iwona Cymes2 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska UWM, 
2 Katedra Meteorologii i Klimatologii UWM 

 
Wstęp 

Woda wywiera wpływ na wszystkie procesy zachodzące w glebie, życie roślin oraz  

uzyskiwane plony. Zasilanie gleby w wodę dostępną dla roślin jest uzależnione od warunków 

klimatycznych (zwłaszcza wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych, temperatury i 

wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru), ukształtowania terenu, zdolności retencyjnych 

gleby, hydrogeologicznych warunków tworzenia się poziomu wody gruntowo-glebowej oraz 

działalności gospodarczej człowieka. Czynnik wodny w produkcji rolniczej w najbliższym 

czasie będzie coraz bardziej determinował jej poziom, stanowił więc będzie ważny element 

wpływający na konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku europejskim. 

Celem pracy było określenie wpływu warunków meteorologicznych na stany wody 

gruntowej i wilgotność zdrenowanych czarnych ziem użytków zielonych Równiny 

Sępopolskiej w roku suchym. 
 

Metodyka badań 

Badania przeprowadzono w latach 1999-2001 na Równinie Sępoplskiej w pobliżu 

Lidzbarka Warmińskiego na użytkach zielonych położonych na czarnych ziemiach. Punkty 

pomiarowe zlokalizowane zostały w zlewni drenarskiej o powierzchni 41 ha zakończonej 

wylotem zbieracza o średnicy 20 cm w studzience typu S-1/100. W celu określenia dynamiki 

zmian poziomu wód gruntowych, w dolnej części zlewni, w której przeważają czarne ziemie 

użytkowane jako pastwiska, wykonano transekt pomiarowy składający się z sześciu 

piezometrów. Gleby te zbudowane są z gliny średniej pylastej, która zawiera 37-48% frakcji 

ilastych, w tym 18-20% frakcji koloidalnych oraz 33-34% frakcji pylastych i 18-30% frakcji 

piaszczystych. Pomiary wilgotności gleby wykonywano na głębokościach 5-10 cm, 20-25 cm 

i 50-55 cm przy użyciu potencjometru THETA METER HH1. Wyżej wymienione prace 

badawcze wykonywano systematycznie raz w miesiącu. Dane meteorologiczne pochodzą z 

posterunku IMGW w Lidzbarku Warmińskim. Dla ustalenia wartości parowania terenowego 

posłużono się wzorami Tichomirowa i Iwanowa. 
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Wyniki badań 

W okresie wegetacyjnym 2000 roku zanotowano małą ilość opadów atmosferycznych 

(mniejszą od średniej sumy z wielolecia 1971-2001 o 114 mm), wysoką średnią temperaturę 

powietrza (wyższą o 1,5oC od średniej z wielolecia) oraz parowanie terenowe, które w 

każdym z pierwszych trzech miesięcy okresu wegetacyjnego przewyższało opady 

atmosferyczne o około 50 mm. Elementy te spowodowały spadek zapasów  wody w glebie w 

warstwie 0-50 cm do poziomu wody trudno dostępnej, a nawet niedostępnej dla roślin oraz 

znaczne obniżenie się zwierciadła wód gruntowych w badanej zlewni, które we wrześniu w 

zależności od położenia w rzeźbie terenu osiągnęło głębokość od 115 cm p.p.t. do 284 cm 

p.p.t. Najwyższy poziom zwierciadła wody gruntowej stwierdzono u podnóża zboczy, a na 

zboczach układał się w zależności od wysokości położenia punktów pomiarowych w terenie: 

im wyżej był położony piezometr, tym głębiej występował poziom wody. 
 
Wnioski 

Analiza uzyskanych wyników wykazała ważną rolę czynników atmosferycznych, a 

szczególnie wielkości i rozkładu opadów, na kształtowanie warunków powietrzno-wodnych 

w glebie i dostępność wody dla roślin. W okresie wegetacyjnym roku o suchym charakterze 

zanotowano spadek zapasów  wody w glebie w warstwie 0-50 cm do poziomu wody trudno 

dostępnej, a nawet niedostępnej dla roślin. Stwierdzono, że na zboczach poziom wody 

gruntowej zależał od wysokości położenia punktów pomiarowych w terenie. 
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OCENA WYSOKOŚCI PODSIĄKU KAPILARNEGO W WYBRANYCH 

PROFILACH GLEB RÓWNINY SĘPOPOLSKIEJ 
 

EVALUATION OF HEIGHT CAPILLARY RISE IN SELECTED SOIL PROFILES OF 
SĘPOPOLSKA PLAIN 

 
Ireneusz Cymes1, Daniel Szejba2, Jan Szatyłowicz2 

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska,  
2 SGGW w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska  

 
Wstęp 

W produkcji rolniczej szczególne znaczenie ma utrzymanie właściwego położenia 

zwierciadła wody gruntowej, ze względu na uzupełnienie zapasu wody w strefie korzeniowej 

roślin poprzez podsiąk kapilarny. W celu właściwej regulacji stosunków powietrzno-wodnych 

w glebie, niezbędna jest znajomość zjawisk zachodzących w strefie areacji profilu glebowego. 

Szczególne znaczenie ma intensywność zasilania i związana z nią wysokość do jakiej dociera 

podsiąk kapilarny. Wysokość ta przy założonych rozchodach wody na ewapotranspirację 

zależy od przewodności wodnej gleby w strefie areacji, która jest parametrem funkcji 

zależnym od wilgotności lub ciśnienia ssącego gleby. Celem niniejszej pracy jest określenie 

przewodności wodnej gleby w strefie areacji, jako funkcji ciśnienia ssącego oraz określenie 

wysokości podsiąku kapilarnego przy różnym rozchodzie wody na ewapotranspirację w 

charakterystycznych profilach glebowych Równiny Sępopolskiej. 
 
Metodyka badań 

Równina Sępopolska położona jest w północno-wschodniej Polsce i wg podziału 

administracyjnego znajduje się w województwie Warmińsko-Mazurskim, w obrębie gruntów 

miasta Lidzbark Warmiński i wsi Koniewo. Przeważająca część gleb Równiny Sępopolskiej 

wytworzona została z iłów zastoiskowych i glin zwałowych. Omawiane gleby charakteryzują 

się dużą urodzajnością, tak więc funkcją tego terenu jest głównie produkcja rolnicza (grunty 

orne 53%, łąki i pastwiska 23,3%).  

Badaniami objęto następujące profile glebowe:  

− czarne ziemie wytworzone z gliny średniej pylastej oraz z gliny ciężkiej, 

− gleby brunatne wytworzone z gliny lekkiej pylastej na glinie średniej pylastej 

podścielonej iłem; gliny średniej pylastej na glinie ciężkiej; gliny lekkiej na glinie średniej 

oraz gliny ciężkiej pylastej na ile. 

Do obliczenia wysokości podsiąku kapilarnego w zależności od ciśnienia ssącego i 

rozchodów wody na ewapotranspirację, wykorzystano zależność dla warstwowanych profili 
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glebowych przedstawioną przez Brandyka i innych (1993). Rozwiązanie tej zależności było 

możliwe przy znajomości funkcji przewodności wodnej gleby, którą obliczono z równania 

van Genuchtena – Mualema (Mualem, 1978; van Genuchten, 1980). Występujące w tym 

równaniu parametry opisujące kształt krzywej retencyjności wodnej, zostały określone na 

podstawie przeprowadzonych pomiarów zależności uwilgotnienia od ciśnienia ssącego gleby. 
 
Wyniki badań 

Wśród badanych profili glebowych, najlepsze warunki podsiąkania wody w glebie 

wykazują profile charakterystyczne dla gleb brunatnych wytworzonych z: gliny średniej 

pylastej na glinie ciężkiej oraz gliny ciężkiej pylastej na ile. Przy założonym zwierciadle 

wody gruntowej 100 cm poniżej powierzchni terenu, strefa korzeniowa roślin zasilana jest z 

największą intensywnością wynoszącą 6 mm·d-1. Wymienione profile glebowe mimo, że 

zbudowane są z gliny średniej lub ciężkiej, charakteryzują się dość wysokim jak na tego typu 

gleby współczynnikiem filtracji (18,5-28,4 cm·d-1). Nieco niższa wysokość podsiąku 

kapilarnego występuje w profilu czarnej ziemi wytworzonej z gliny ciężkiej. Strefa 

korzeniowa roślin w tej glebie zasilana jest z intensywnością do 5 mm·d-1. Najmniejszą 

intensywnością zasilania, a tym samym niewielką wysokością podsiąku kapilarnego 

charakteryzują się profile glebowe charakteryzujące gleby brunatne zbudowane z gliny 

średniej pylastej na glinie ciężkiej, o bardzo małej wartości współczynnika filtracji 

(0,5-0,8 cm·d-1). Wysokość podsiąku kapilarnego wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów 

przy minimalnym natężeniu przepływu 0,5 mm·d-1.  
 
Wnioski 

Przeprowadzona analiza wykazała, że intensywność zasilania strefy korzeniowej roślin, a 

także wysokość podsiąku kapilarnego jest zjawiskiem bardzo złożonym i zależnym od wielu 

czynników. Można do nich zaliczyć skład granulometryczny gleby, przewodność wodną przy 

stanie pełnego i niepełnego nasycenia oraz zawartość substancji organicznej. 
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WYSTĘPOWANIE CHORÓB METEOROTROPOWYCH I ICH ZWIĄZEK 

Z WARUNKAMI POGODOWYMI NA TERENIE OLSZTYNA 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN METEOROTROPIC DISEASES OCCURRENCES 
AND WEATHER CONDITIONS IN OLSZTYN 

 
Iwona Cymes, Zbigniew Szwejkowski, Ewa Dragańska, Tomasz Makuch 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Meteorologii i Klimatologii 
 

Wstęp 

W wyniku zachodzących w atmosferze procesów meteorologicznych i zmiennych zjawisk 

pogodowych organizm ludzki jest wystawiony na wiele bodźców klimatycznych, które 

oddziaływują na niego stale ze zmiennym natężeniem. Bodźce te wywołują szereg zmian 

czynnościowych, metabolicznych i morfologicznych, inicjują procesy biochemiczne, 

przyczyniające się w końcowym efekcie do wzmożenia naturalnej odporności ustroju, a także 

wpływają dodatnio lub ujemnie na psychikę oraz samopoczucie człowieka [BOGUCKI, 1997]. 

Meteoropatia może być uwarunkowana genetycznie lub nabyta na przykład w wyniku 

starzenia się organizmu, przebytych schorzeń, zabiegów chirurgicznych, stresów, 

przeciążenia pracą, a także może być wynikiem niehigienicznego trybu życia jaki narzuca 

człowiekowi współczesna cywilizacja [SZCZĘSNA-KOZŁOWSKA, 1991, ŁYKOWSKI, MADANY, 

1999]. 

Celem pracy było wykazanie związku miedzy porą roku, poszczególnymi elementami 

meteorologicznymi, wiekiem i płcią człowieka, a pojawianiem się i nasilaniem objawów 

chorób zaliczanych do grupy meteorotropowych. 

 
Metodyka badań 

Badania wykonano w oparciu o dane meteorologiczne ze stacji IMGW w Olsztynie  oraz 

dane z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dotyczące ilości i rodzaju 

wyjazdów (16969 przypadków) zespołów pogotowia w okresie od 1.I.2000 do 31.XII.2000. 

Na ich podstawie dokonano obliczeń wartości współczynnika korelacji Pearsona [rxy] 

oraz równań regresji, opisujących zależności między poszczególnymi chorobami 

meteorotropowymi (z podziałem na wiek i płeć) a wartościami elementów 

meteorologicznych, tj.: prędkością wiatru, temperaturą powietrza, wilgotnością względną, 

ciśnieniem atmosferycznym oraz wilgotnością aktualną, kształtującymi warunki pogodowe w 

każdym dniu.  
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Wyniki 

Jednoroczne dane, wprawdzie nie pozwoliły na uzyskanie jednoznacznych wyników 
dotyczących nasilenia chorób w zależności od różnych warunkach pogodowych, jednak 
niektóre z nich stanowią materiał dowodowy na istnienie takich związków (tab.1). Spadek 
temperatury powietrza i wilgotności aktualnej oraz wzrost prędkości wiatru decydowały o 
liczbie zachorowań na grypę i zapalenie płuc. Istotnym czynnikiem wpływającym na choroby 
układu oddechowego była zawartość pary wodnej w powietrzu. Wahania ciśnienia tętniczego 
uzależnione były od spadku wartości ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności aktualnej. 
Analiza statystyczna wykazała, że największy związek ze wzrostem ilości zawałów serca miał 
wzrost prędkości wiatru oraz spadek temperatury powietrza i jego wilgotności aktualnej.  
 
Tabela 1. Równania regresji opisujące zależności między chorobami meteorotropowymi  a 
elementami meteorologicznymi 

Rodzaj choroby Równanie regresji 
 Astma oskrzelowa y = 1,966 - 0,057x5* 
 Grypa y = 0,343 + 0,053x1* - 0,03x2*  
 Nieżyt dróg oddechowych y = 1,374 + 0,126x1* - 0,06x5* 
 Zapalenie płuc y = 0,647 + 0,034x1 - 0,033x2*  
 Wahania ciśnienia tętniczego y = 20,509 - 0,018x4*- 0,072x5* 
 Zawał serca y = 0,537 + 0,031x1 - 0,034x5* 
* - wyniki istotne statystyczne 
gdzie: x1 = V wiatru [m·s-1], x2 = t [oC], x3 = f [%], x4 = P [hPa], x5 = e [hPa] 

 
Stwierdzono ponadto, że najwięcej przypadków astmy oskrzelowej, grypy, nieżytu dróg 
oddechowych, zapalenia płuc oraz zawałów serca notuje się w okresie późnej jesieni, zimy 
oraz wczesnej wiosny. Astma oskrzelowa, zapalenie płuc i grypa dotykały głównie osoby 
starsze przy czym na astmę i grypę bardziej podatne były kobiety. Zwiększoną podatność na 
grypę wykazywały również małe dzieci. Wahania ciśnienia dotykały częściej osoby starsze, 
szczególnie kobiety, natomiast na zawały serca zapadali głównie mężczyźni w wieku 
średnim.  

 
Wnioski 
1. Na pojawianie się, bądź nasilanie objawów chorób meteorotropowych główny wpływ 

miały prędkość wiatru, temperatura powietrza i wilgotność aktualna.  
2. Stwierdzono zróżnicowanie reakcji meteorotropowych w zależności od wieku (większą 

podatność w starszych latach) i płci. 
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WPŁYW SPOSOBU UŻYTKOWANIA TERENU, MELIORACJI 
I CZYNNIKÓW NATURALNYCH NA STĘŻENIE SODU, WAPNIA 

I MAGNEZU W WODACH GRUNTOWYCH I ICH ODPŁYW SIECIĄ 
DRENARSKĄ Z GLEB CIĘŻKICH 

 
EFFECT OF LAND USE, LAND RECLAMATION AND NATURAL FACTORS ON 

THE CONCENTRATIONS OF SODIUM, CALCIUM AND MAGNESIUM IN GROUND 
WATER AND THEY OUTFLOWS FROM HEAVY SOILS VIA DRAINAGE NETWORK 

 
Ireneusz Cymes, Sławomir Szymczyk 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska  
 
Wstęp 

Odpływ składników biogennych do wód powierzchniowych ze zlewni rolniczych jest 

uzależniony od rzeźby terenu, rodzaju, zwięzłości i intensywności użytkowania gleb, ich 

zdolności buforowych i sorpcyjnych, budowy geologicznej podłoża, szaty roślinnej, 

stosunków wodnych oraz warunków klimatycznych (Koc, Szymczyk 2003, Szymczyk, 

Cymes 2004, Szpakowska, Życzyńska-Bałoniak 1992). Ingerencja w środowisko poprzez 

uprawę roli, stosowanie nawozów mineralnych oraz melioracje odwadniające powoduje 

wprowadzenie do obiegu dodatkowych substancji, które w przypadku niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania stanowią zagrożenie jakości wód (Szpakowska, Życzyńska-Bałoniak, 

1992, Szymczyk, Cymes 2004). Często pomijanym źródłem zanieczyszczeń trafiających do 

gleb są opady atmosferyczne, wnoszące różne składniki, których ładunek może nawet 

przekraczać potrzeby pokarmowe lokalnej szaty roślinnej. Niewykorzystane składniki mogą 

stanowić źródło zanieczyszczenia środowiska (Koc i in. 2003). 

Celem pracy było określenie wpływu sposobu użytkowania terenu, rodzaju gleb oraz 

melioracji odwadniających na stężenie jonów sodu, wapnia i magnezu w wodach gruntowych, 

ich akumulację w wodzie oczek i wielkość odpływu siecią drenarską z gleb zwięzłych.  
 

Materiał i metody 

Badania prowadzono w latach 1998-2000 na Równinie Sępopolskiej w pobliżu miasta 

Lidzbark Warmiński. Występują tam przeważnie gleby brunatne oraz czarne ziemie. Na 

gruntach ornych przeważają gleby klas IIIa i IIIb, zaś na użytkach zielonych gleby klas III 

i IV. Omawiany obszar składa się przede wszystkim z gruntów ornych (59% powierzchni) 

oraz użytków zielonych (31% powierzchni), wśród których przeważają pastwiska (Szymczyk 

i Cymes 2004). Określenie jakości wód gruntowych wykonano w oparciu o 15 piezometrów 

położonych na gruntach ornych i użytkach zielonych, w różnorodnych warunkach glebowych, 
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zróżnicowanej rzeźbie terenu oraz lokalizacji względem sieci drenarskiej (obszar zdrenowany 

i wyłączony z melioracji). Wody drenarskie odpływały z dwóch działów zagospodarowanych 

jako grunty orne (A – 32,58 ha) i użytki zielone (B – 69,07 ha). Charakteryzowały się one 

zróżnicowaną powierzchnią i ukształtowaniem terenu (dział B – zlewnia bardziej urzeźbiona 

z 2-krotnie większą liczbą śródpolnych zbiorników wodnych). Wody powierzchniowe 

pobierano z 13 oczek wodnych, z których 9 położonych było na użytkach zielonych, a 4 na 

gruntach ornych. Wody do analiz chemicznych pobierano co dwa miesiące i ogólnie 

przyjętymi metodami (Hermanowicz i in. 1999) oznaczano w nich: sód, wapń i magnez. 

 
Wyniki badań 

Zróżnicowanie warunków uwilgotnienia gleb związane z poziomem zalegania wód 

gruntowych, kształtowanych przez melioracje lub ich brak oraz sposób użytkowania, 

wpływało na przemieszczanie składników mineralnych w profilu glebowym, a w efekcie 

różnicowało ich stężenie w wodach gruntowych. Drenowanie użytków zielonych obniżało 

stężenie Ca2+ i Mg2+, ale zwiększało koncentrację Na+ w wodach gruntowych. Orne 

użytkowanie gleb zmeliorowanych ponad 3-krotne zmniejszyło koncentrację Na+ i Ca2+, ale 

prawie nie wpływało na stężenie Mg2+ w wodach gruntowych (rys. 1).  
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Rys. 1. Wpływ sposobu użytkowania terenu i wykonanego drenowania na stężenie sodu, 
wapnia i magnezu w wodach gruntowych (mg·dm-3). 
 
Było to zapewne spowodowane odpływem tych składników siecią drenarską. Stwierdzenie 

nie

 ich odpływem z wodami drenarskimi. 

co innej zależności (nawet niewielki wzrost stężenia) w przypadku magnezu, należy 

tłumaczyć wysoką zasobnością gleb w ten składnik, który w wyniku ustabilizowania 

warunków powietrzno-wodnych był intensywniej uwalniany. Niższe stężenia Ca2+ i Mg2+ w 

wodach gruntowych na obszarach użytkowanych ornie, w porównaniu do użytków zielonych 

były spowodowane zarówno większym ich pobraniem przez rośliny w warunkach lepszego 

napowietrzenia gleb zwięzłych oraz intensywniejszym
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Ukształtowanie terenu, poprzez modyfikowanie warunków powietrzno-wodnych, 

znacząco wpływało na zawartość składników biogennych w wodach gruntowych. Najwyższe 

stężenia badanych składników w tych wodach wystąpiły na stoku, gdzie stwierdzono prawie 

3-krotnie wyższą koncentrację Na+ i Ca2+ w porównaniu do obniżenia terenu (rys. 2). Było to 

zapewne spowodowane migracją tych składników z wierzchowiny, zgodnie kierunkiem 

odpływu wód gruntowych. 
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Rys. 2. Wpływ ukształtowania terenu i rodzaju gleby  na stężenie sodu, wapnia i magn
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 3). Najwyższe 
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szą koncentrację Na+ i Ca2+ w wodach 

odp 2+ 

odach gruntowych (mg·dm ). 

Stosunki wodne omawianych gleb były również w dużym stopniu determinowane budową 

i uziarnieniem profilu glebowego. Wpływ rodzaju gleb był szczególnie widoczny 

w przypadku Na+ i Ca2+, których znacznie niższe stężenia stwierdzono w wodach gruntowych 

gleb brunatnych, niż w czarnych ziemiach. Było to zapewne efektem mniej intensywniejszego 

odpływu wód z czarnych ziem wynikającego z ich lokalizacji w obniżeniach terenu.  

Układ warunków atmosferycznych w latach 1998-2000 wpływający na rozwój roślinności 

w okresie wegetacji oraz na bilans wodny gleb, spowodował duże zróżnicowanie koncentracji 

sodu, wapnia i m gnezu w odpływach drenarskich. W zależności od sposobu użytkowania 

terenu i ilości opadów stężenie omawianych składników w wodach wynosiło: 14,6 - 

24,2 mg⋅dm-3 Na+, 93,2 - 136,1 mg⋅dm-3 Ca2+ i 10,4 - 19,4 mg⋅dm-3 Mg2 (rys.

stężenia Na+ i Mg2+ stwierdzono w wodach drenarskich odpływających z użytków zielonych w rok

wilgotnym, a Ca2+ w roku suchym, natomiast najniż

ływających z gruntów ornych w roku bardzo wilgotnym, a Mg w roku wilgotnym. Niskie 

stężenia Na+ i Ca2+ w wodach drenarskich, jakie stwierdzono w roku bardzo wilgotnym, należy 

tłumaczyć ich rozcieńczeniem wynikającym z większej ilości opadów, przy ograniczonym odpływie 

składników z gleb zwięzłych charakteryzujących się silnym kompleksem sorpcyjnym. 
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Rys. 3. Wpływ warunków meteorologicznych i sposobu użytkowania gleb na stężenie sodu, 
wapnia i magnezu w wodach drenarskich (mg·dm-3). 

 
ie 

Mg2+ (rys. 4). Wielkość ich ładunku 

odp

W zależności od ilości opadów atmosferycznych i sposobu użytkowania gleb, z 1 ha roczn

dpływało do: 42,6 kg Na+, 287,0 kg Ca2+ i 31,4 kg o

ływającego siecią drenarską była bardziej uzależniona od ilości opadów atmosferycznych w 

danym roku, niż od stężenia poszczególnych składników, na co wskazuje wystąpienie najmniejszego 

odpływu, mimo wysokich stężeń analizowanych składników w roku suchym. Wykazanie wyższych 

strat, szczególnie Ca2+ i Mg2+ z gruntów ornych, niż z użytków zielonych, w latach obfitujących 

w opady atmosferyczne, wskazuje na zwiększenie podatności gleb zwięzłych na wymywanie 

składników mineralnych w przypadku ornego ich użytkowania  
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Rys. 4. Wpływ warunków meteorologicznych i sposobu użytkowania gleb na odpływ sodu, 

-1

 była ściśle uzależniona od 

od

 czynników wpływających na intensywność ich zasilania. Oczka 

zlokalizowane wśród użytków zielonych mają zlewnie o większych i bardziej urzeźbionych 

wapnia i magnezu w wodach drenarskich (kg·ha ·rok ). 
 

W wodach badanych oczek koncentracja analizowanych kationów

-1

r zaju gleb, sposobu użytkowania ich zlewni i wielkości opadów atmosferycznych. W zależności od 

ilości i rozkładu opadów najwyższe stężenie Na+, Ca2+ i Mg2+ stwierdzono w wodach oczek 

położonych wśród użytków zielonych, z tym, że największa koncentracja Na+ (11,5 mg⋅dm-3) i Ca2+ 

(63,5 mg⋅dm-3) wystąpiła w roku suchym, a Mg2+ (12,6 mg⋅dm-3) w roku wilgotnym (rys. 5). Wyższe 

stężenia pierwiastków w wodach zbiorników położonych na użytkach zielonych, niż na 

gruntach ornych, należy tłumaczyć wpływem ukształtowania i wielkości zlewni 

poszczególnych oczek, czyli
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powierzchniach, przy jednocześnie mniejszej kubaturze, niż na gruntach ornych. Można 

zatem przypuszczać, że wyższa w nich koncentracja składników była efektem mniejszego ich 

rozcieńczenia. Należy zauważyć również, że w wodach oczek położonych na czarnych 

ziemiach, niż na glebach brunatnych występowało wyższe stężenie Ca2+ i Mg2. 
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Rys. 5. Wpływ sposobu użytkowania terenu, typu gleb i opadów atmosferycznych na stężenie 

ia i magnezu w wodach powierzchniowych (mg·dm-3). 
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Na akumulację Na+, Ca2+ i Mg2+ w wodach śródpolnych zbiorników wodnych największy 

ływ wywarły kolejno: typ gleby > wielkość zlewni i ukształtowanie terenu > sposób 

tkowania gleb > warunki meteorologiczne (opady i temperatury). Wielkość akumulacji 

awianych składników w wodach oczek była uzależ

stężenia poszczególnych pierwiastków w wodzie. Analogicznie jak w przypadku koncentracji, 

ższa akumulacja Na+, Ca2+ i Mg2+ wystąpiła w wodach zbiorników położonych na 

rnych ziemiach (rys. 6).  
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Rys. 6.Wpływ sposobu użytkowania terenu, typu gleb i opadów atmosferycznych na 

mulację sodu, wapnia i magnezu w wodach powierzchniowych (kaku g). 
 

3-k w ornych, niż na 

użytkach zielonych. 

Łatwiejsze ługowanie Na+, Ca2+ i  Mg2+ z gleb użytkowanych ornie wpłynęło na wystąpienie 

rotnie wyższej ich akumulacji w wodzie oczek położonych wśród gruntó
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Wnioski  

Najważniejszym czynnikiem różnicu1. jącym stężenie sodu i wapnia w wodach gruntowych 

żności od wielkości odpływu Na+, Ca2+ i Mg2+, lata badań należy uszeregować 

następująco: rok bardzo wilgotny > rok wilgotny > rok suchy.  

3. Akumulację i stężenie sodu, wapnia i magnezu w wodach śródpolnych oczek w kolejności 

modyfikowały: typ gleby > wielkość zlewni i ukształtowanie terenu > sposób użytkowania gleb > 

warunki meteorologiczne. Orne użytkowanie czarnych ziem, w porównaniu do 

zagospodarowania ich w postaci użytków zielonych 3-krotnie zwiększało akumulację 

sodu, wapnia i magnezu w wodach małych zbiorników śródpolnych. 
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był rodzaj gleb wynikający z ukształtowania terenu. Drenowanie miało znaczący wpływ 

na zmniejszenie stężenia sodu i wapnia oraz zwiększenie koncentracji magnezu w wodach 

gruntowych zwięzłych gleb użytkowanych ornie.  

2. Orne użytkowanie zmeliorowanych gleb zwięzłych, w porównaniu do użytków zielonych, 

powoduje zmniejszenie odpływu Mg2+ (o 10%) i Na+ (o 5%), ale zwiększa odpływ Ca2+. 

W zale
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NAWOŻENIE MINERALNE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY 
ZBIOROWISKO GRZYBÓW W ŚRODOWISKU UPRAWNYM 

ZIEMNIAKA 
 
 

Władysław Czajka, Marta Damszel 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Fitopatologii i Entomologii 

 

Praca przedstawia wyniki trzyletnich badań dotyczących wpływu wzrastających dawek 

potasu na rozwój zbiorowiska grzybów podstawy łodyg ziemniaka. Zastosowano następujące    

nawożenie    mineralne: 1. N80 P80 K0,  2. N80 P80 K80,  3. N80 P80 K160,  4. N80P80 K240 kg. ha-1. 

Uprawiano trzy odmiany ziemniaka: Muza, Oda i Orłan. Poletka doświadczalne 

zlokalizowano na glebie V-tej klasy bonitacyjnej, kompleksu 6-tego żytnio-ziemniaczanego, 

słabego. Gleba brunatna właściwa o składzie mechanicznym piasku gliniasto-pylastego, w 

podłożu piasek luźny.  

Dwa tygodnie po kwitnieniu i dwa tygodnie przed zbiorem pobierano rośliny ziemniaka 

celem izolacji grzybów z podstawy łodyg. Materiał stanowiły próby zbiorcze z trzech 

powtórzeń składające się na poszczególne kombinacje doświadczenia. Z podstawy łodyg 

wycinano 5-cio centymetrowe części roślin. Następnie płukano je w destylowanej wodzie i z 

każdej części pobrano po dwa wycinki długości 1 centymetra. W ten sposób powstałe inokula 

poddawano dezynfekcji w 50% alkoholu etylowym, następnie w 0,1% sublimacie i 3-krotnie 

płukano w wodzie sterylnej. Przygotowany w ten sposób materiał wyłożono na zestaloną 

agarem, zakwaszoną pożywkę glukozowo-ziemniaczaną na płytki Petriego. Następnie płytki 

przechowywano przez 14 dni w termostacie w temperaturze 19oC. Kultury grzybów, które 

wyrosły na pożywce przeszczepiono na skosy agarowe. Po okresie trzech tygodni wyrosłe 

kolonie grzybów podzielono na grupy o podobnych cechach morfologicznych. Następnie 

określono ich gatunki przy użyciu kluczy następujących autorów: Litwinow (1967), Arx 

(1970), Barnett (1960), Booth (1971) , Ellis (1971), Skiergiełło i in. (1979), Gilman (1957), 

Raiłło (1950), Wollenweber (1935), Domsch i Gams (1972), Borowska (1986), Kwaśna i in. 

(1991), Biłaj W.J. (1955). 

Po określeniu i oznaczeniu gatunków obliczono czestotliwość występowania grzybów w 

poszczególnych kombinacjach doświadczenia. 

W wyniku badań laboratoryjnych z podstawy łodyg ziemniaka wyizolowano ogółem 1110 

kolonii grzybów należących do 36 gatunków. 
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Dominującymi gatunkami były Alternaria alternata , Colletotrichum coccodes i grzyby z 

rodzaju Fusarium. 

Uwzględniając wielkość nawożenia mineralnego ustalono, że dawki potasu zróżnicowały 

zbiorowiska grzybów. Wyższe dawki potasu ograniczyły rożnorodność gatunków grzybów. 

Najwięcej gatunków grzybów wyizolowano z podstawy łodyg ziemniaka przy nawożeniu N80 

P80 K80. Niskie dawki potasu nasiliły rozwój Rhizoctonia solani, natomiast ograniczyły 

występowanie Colletotrichum coccodes. Grzyby z rodzaju Alternaria najlepiej rozwijały się 

przy 160 kg potasu na hektar. 

Odmiany ziemniaka również zróżnicowały skład zbiorowisk grzybów wyizolowanych z 

podstawy łodyg roślin. Najwięcej gatunków grzybów wyosobniono z roślin odmiany Oda. 

Gatunkami najczęściej zasiedlającymi odmianę były grzyby: Sclerotinia sclerotiorum, 

Alternaria alternata, Colletotrichum coccodes. Na odmianie Orłan rozwinęły się głównie 

grzyby: Rhizoctonia solani, Alternaria alternata i Fusarium oxysporum. 

Biorąc pod uwagę wielkość nawożenia zaobserwowano, że przy nawożeniu N80 P80 K80  

wystąpiła największa różnorodność gatunków grzybów. Brak nawożenia potasowego nasilił 

rozwój Rhizoctonia solani.  

Reasumując trzeba stwierdzić, że zróżnicowane nawożenie potasowe przy stałych 

dawkach azotu i fosforu miało znaczący wpływ na rozwój grzybów zasiedlających podstawę 

łodyg ziemniaka w okresie wegetacji. 

Stan ilościowy i jakościowy zbiorowiska grzybów systemu korzeniowego roślin zależał 

od dawki potasu na hektar i odmiany ziemniaka. Grzyby pasożytnicze intensywniej rozwijały 

się w kontroli oraz na poletkach nawożonych niższymi dawkami K2O na hektar. 
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WPŁYW WYBRANYCH FUNGICYDÓW NA AKTYWNOŚĆ 
ENZYMATYCZNĄ GRZYBÓW Z RODZAJU TRICHODERMA 

 
INFLUENCE OF SOME FUNGICIDES ON ENZYMATIC ACTIVITY 

OF TRICHODERMA SPP. 
 

Joanna Dłużniewska 
Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 

 

Wstęp 

Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami odgrywają bardzo dużą rolę w 

warunkach wysoko rozwiniętego lub szybko rozwijającego się rolnictwa. Rola ta wynika z 

doraźnego i skutecznego działania oraz wysokich wskaźników ekonomicznej efektywności i 

jest szczególnie duża w najbardziej intensywnych dziedzinach rolnictwa, takich jak 

ogrodnictwo i uprawa roślin przemysłowych. Korzyści uzyskiwane z używania fungicydów 

są niezaprzeczalne, ale nie można też lekceważyć zagrożeń. Mechanizmy działania 

fungicydów na grzyby wiążą się z zakłóceniem następujących funkcji fizjologicznych: 

procesów energetycznych, biosyntezy, działania błony cytoplazmatycznej lub miotycznego 

podziału jądra komórkowego.  

W środowisku glebowym ważne znaczenie ekologiczne i rolnicze mają grzyby z rodzaju 

Trichoderma. Grzyby te są nie tylko jednymi z powszechnie izolowanych z różnych siedlisk 

grzybów glebowych, ale także mikroorganizmami znanymi z wydzielania do środowiska 

wtórnych metabolitów o szerokim spektrum oddziaływania na grzyby patogeniczne. 

Trichoderma spp. są silnymi antagonistami pasożytów powodujących u roślin groźne choroby 

jak: zgorzele siewek, gnicie korzeni oraz więdnięcia prowadzące do zamierania roślin. 

Mikopasożytnicze oddziaływanie grzybów z rodzaju Trichoderma związane jest m.in. z 

wydzielaniem i aktywnością kompleksu enzymów pozakomórkowych, takich jak: β-(1-3)-

glukanazy oraz chitynazy czy enzymy celulolityczne.  

Celem pracy było zbadanie oddziaływania wybranych fungicydów na aktywność 

pektolityczną i celulolityczną grzybów z rodzaju Trichoderma. 

 
Omówienie wyników 

Do badań wybrano następujące gatunki grzybów antagonistycznych: Trichoderma 

harzianum Rifai, Trichoderma pseudokoningii Rifai, Trichoderma viride Pers. ex Gray. 

Izolaty grzybów uzyskano z gleb użytkowanych rolniczo. Badano oddziaływanie 

następujących fungicydów w stężeniu 100 ppm w przeliczeniu na substancję aktywną: 
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Miedzian 50 WP (50% tlenochlorku miedziowego), Topsin M 70 WP (70% tiofanatu metylu), 

Zaprawa Oxafun T (37,5% tiuramu i 37,5% karboksyny). 

Stwierdzono, że wybrane do doświadczeń fungicydy doprowadziły do zaniku aktywności 

liazy pektynianowej (PGL) u T. harzianum, który był jedynym izolatem wytwarzającym ten 

enzym w warunkach kontrolnych. Pod wpływem wszystkich fungicydów spadał poziom 

syntezy poligalakturonazy u grzybów z rodzaju Trichoderma. Najbardziej wrażliwy na 

testowane czynniki był izolat T. harzianum. Świadczy o tym całkowity zanik aktywności 

poligalakturonazy tego grzyba. Wpływ fungicydów na aktywność endocelulaz zależał od 

gatunku grzyba, a nie był związany z rodzajem preparatu. Fungicydy całkowicie hamowały 

syntezę endocelulaz przez grzyba T. pseudokoningii, obniżały poziom produkcji tego enzymu 

przez T. viride. Z kolei u grzyba T. harzianum pod wpływem fungicydów nie notowano 

zmian w ilości wytwarzanych endocelulaz. Pod wpływem fungicydów obserwowano zanik 

aktywności egzocelulaz u T. viride i spadek ilości tych enzymów syntezowanych przez T. 

harzianum. Zastosowane fungicydy całkowicie hamowały wytwarzanie β-glukozydazy przez 

grzyba T. harzianum. Preparat Miedzian wpływał na istotny wzrost ilości β-glukozydaz 

syntezowanych przez T. pseudokoningii.  

Dane literaturowe wskazują, że środki grzybobójcze mogą wywoływać zmiany ilościowe i 

jakościowe nienasyconych kwasów tłuszczowych w membranach komórkowych, co prowadzi 

do utraty tolerancji osmotycznej przez grzyby. Zmiany w budowie membran komórkowych 

wiązane są ze zmianami w ilości wydzielanych pozakomórkowo enzymów hydrolitycznych. 

 
Wnioski 

Fungicydy Miedzian 50 WP, Topsin M 70 WP oraz Zaprawa Oxafun T powodują spadek 

ilości wydzielanych enzymów pektolitycznych i celulolitycznych przez izolaty grzybów 

Trichoderma spp. 
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WPŁYW ZRÓŻNICOWANIA OBSZAROWEGO NA ZAWARTOŚĆ  
NIEKTÓRYCH ZWIĄZKÓW W WODZIE JEZIORA CHEŁMŻYŃSKIEGO 

 
EFFECT OF DIFFERENT AREAL ON SOME COMPOUNDS CONTENT 

IN WATER OF JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE LAKE  
 

Danuta Domska, Katarzyna Wojtkowiak, Małgorzata Warechowska, 
Marek Raczkowski 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych 
 

Wstęp 

Wody powierzchniowe oprócz dopływu szkodliwych substancji wraz z opadami, mogą 

zawierać różnego rodzaju zanieczyszczenia pochodzące z obszarów przylegających lub źródeł 

punktowych [RACZKOWSKI i WARECHOWSKA 2002]. Ich rodzaj, a także poziom 

nagromadzenia decyduje o klasie czystości wód, a tym samym o ich przydatności 

i wykorzystaniu [SZOSZKIEWICZ i in. 1997].  

Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowania obszarowego na zawartość wybranych 

składników w wodzie zachodniej części Jeziora Chełmżyńskiego.  

 
Omówienie wyników 

Jezioro Chełmżyńskie należy do typowych jezior rynnowych o maksymalnej długości 

6125 m, szerokości do 550 m i głębokości do 27 m [Gajdowski 2004].  

W przeprowadzonych badaniach analizowano zawartość związków azotu, fosforu, żelaza, 

siarczanów i chlorków w próbkach wody pobieranych jesienią 2003 oraz wiosną i latem-2004 

roku w zachodniej części misy jeziora Chełmińskiego. Stanowiska poboru prób wody 

wyznaczono w miejscach: 1. powierzchniowego ujęcia wody dla cukrowni, 2. plaży i 

urządzonego kąpieliska , 3. użytków rolnych w obrębie strefy znacznego spadku stoku (10-

200), 4. użytków rolnych na łagodnym (słabym) stoku (o nachyleniu 50) i 5. środku 

zachodniej części Jeziora Chełmżyńskiego. 

Uzyskane wyniki wykazały niewielkie zmiany w średnim nagromadzeniu badanych 

związków w badanej części Jeziora Chełmżyńskiego w okresie badań, odpowiadające 

przeważnie I klasie czystości wód (tab.1). Nieco większe ilości azotu amonowego 

występowały w okresie wiosennym w wodzie pobranej na stanowiskach 3 i 5. Podobny był 

wpływ obszarowego źródła zanieczyszczeń terenów użytkowanych rolniczo i położonych na 

stoku, na zwiększenie zawartości chlorków w wodzie z 43 do 75 mg·dm3. Poza tym, więcej 

fosforu ogółem, ze zmianą klasy czystości wód z I do II (0,143-0,170 mg P·dm3) 
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Tabela 1. Zawartość niektórych wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód 
powierzchniowych. 

Miejsce pobrania próbki wody 
1 2 3 4 5 Wyszczególnienie 

mg·dm3

Azot azotanowy 0,130-0,145 0,135-0,140 0,105-0,132 0,120-0,130 0,120-0,145
Azot azotynowy 0,006-0,007 0,006-0,007 0,006-0,007 0,006-0,007 0,006-0,007
Azot amonowy 0,126-0,130 0,160-0,180 0,240-0,0260 0,160-0,200 0,280-0,308
Chlorki 42,00-45,00 43,00-45,00 43,00-46,00 43,00-44,00 42,00-45,00
Żelazo ogółem 0,25-0,27 0,30-0,33 0,24-0,27 0,25-0,30 0,20-0,25 
Siarczany 35,51-38,00 44,10-50,00 37,61-40,20 40,05-56,16 75,80-83,89
Fosfor ogółem 0,077-0,080 0,063-0,082 0,143-0,163 0,150-0,170 0,106-0,110
Fosforany 0,040-0,051 0,040-0,050 0,054-0,60 0,056-0,060 0,058-0,060

 
występowało w wodzie badanego jeziora w pobliżu gruntów ornych niezależnie od czasu 

pobrania próbki wody i ukształtowania terenu. W pozostałych przypadkach jego 

nagromadzenie wahało się w granicach od 0,063 do 0,110 mg·dm3. Zawartość siarczanów w 

wodzie wynosiła przeważnie od 35,51 do 44,20 mg·dm3, nieco więcej występowało ich w 

pobliżu kąpieliska - 83,89 mg·dm3. Najmniejsze różnice występowały w nagromadzeniu 

żelaza i fosforanów, które wynosiły od 0,20 do 0,33 mg Fe·dm3 oraz od 0,40 do 0,60 mg 

PO4·dm3. 
 
Wnioski 

1. Zawartość związków azotu, chlorków, siarczanów i żelaza w wodzie zachodniej części 

Jeziora Chełmżyńskiego odpowiadała normom I klasy czystości wody. 

2. W wodzie jeziora przylegającego do obszarów użytkowanych rolniczo występowało 

większe stężenie fosforu całkowitego mieszczące się w II klasie czystości wody. 
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CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA  OKREŚLONYCH SYTUACJI 
ODCZUWALNOŚCI TERMICZNEJ W OLSZTYNIE W LATACH 

1998-2000 
 

THE FREQUENCY OF SENSIBLE TEMPERATURE (EFFECTIVE TEMPERATURE) 
CONDITIONS IN OLSZTYN IN THE PERIOD FROM 1998 TO 2000 

 
Ewa Dragańska, Zbigniew Szwejkowski, Iwona Cymes, Michał Sałacki 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Meteorologii i Klimatologii 
 
Wstęp 

Na subiektywne odczucie odnośnie warunków pogodowych wpływa zasadniczo pięć 
głównych parametrów meteorologicznych: temperatura rzeczywista powietrza, jego 
wilgotność, prędkość wiatru, bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz ciśnienie 
atmosferyczne. W zależności od wzajemnego układu i wartości poszczególnych czynników 
organizm człowieka w różny, sobie właściwy, sposób reaguje na nie regulując aktywność i 
samopoczucie (Baranowska i in. 1986).  
 
Omówienie wyników 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące odczuć termicznych przeciętnych 
ludzi w Olsztynie, uzyskane na podstawie powszechnie uznanych w biometeorologii 
wskaźników (Bogucki 1999). Wyliczenia obejmowały częstość występowania określonych 
sytuacji odczuwalności termicznej w latach 1998  - 2000. W tym celu wykorzystano 
codzienne pomiary temperatury powietrza, wilgotności i prędkości wiatru o godz. 6.00, 12.00 
i 18.00. Dla każdej z trzech godzin pomiaru wyliczono temperaturę efektywną (TE) oraz  
normalną temperaturę efektywną (NTE) wg wzorów: 

 

E = t  – 0,4.
p p (t -10). ⎟

⎠
⎞−

f ,  dla v wiatru < 0,2 mT ⎜
⎝
⎛

100
1 /s 

NTE = 37 -

 

75,04,176,1 v+
10014,068,0

37

f

t p

+−

−
 - 0,29 tp (1 - 

100
f ), dla v wiatru >0,2 m/s 

o

 
wyżej 27- gorąco, 23 -27 – ciepło, 21-23 – komfort, 17- 21 – orzeźwiająco, 

9 - 

 
gdzie: tp – temperatura powietrza w C; f  - wilgotność powietrza w % ;v – prędkość wiatru w m/s. 
 
Otrzymane wartości sklasyfikowano według następującej skali odczuwalności termicznej: TE
i NTE  (0 C):   po
9-17 – chłodno, 

1 -   zimno, poniżej 1 – bardzo zimno. 
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Sytuację każdego dnia, (w trzech porach) oceniano albo na poziomie temperatury 
efektywnej, czyli przy prędkości wiatru poniżej 2 m/s albo na poziomie temperatury 
normalnej efektywnej, gdy wiatr wiał w większą prędkością. Określono liczebność oraz 
pro

w (pomiar o godz. 6:00) było w ten sposób 

 
 Tabela 1. Liczba i procentowy udział sytuacji odczuwalności termicznej w Olsztynie w 
latach 1998-2

Odczucia termiczne w sytuacjach 
prę  wiatru  m/s (T  
godzinach ozna

Odczucia termiczne w sytuacjach 
prę wiatru j  0.2 
(N  godz

c dz
o  z
zal  od prędko
wi

centowy udział danego stopnia odczuwalności w stosunku do ogólnej liczby przypadków 
(liczby dni w trzyleciu). 

O odczuciach temperatury na terenie Olsztyna w analizowanym okresie decydowały 
jednocześnie temperatura powietrza, wilgotność i prędkość wiatru; sytuacje ciszy były bardzo 
rzadkie stąd też odczucia cieplne były charakteryzowane głównie parametrem NTE (tab. 1). 
Uzyskane wyniki wskazują, że w większości przypadków na terenie Olsztyna odczucia 
termiczne oscylowały wokół oceny: bardzo zimno. Najwięcej tego typu sytuacji występowało 
w godzinach porannych. Blisko 55%  porankó
odczuwane termicznie. Zaskakująco mała była liczebność sytuacji określanych jako 
orzeźwiające, a szczególnie jako komfortowe.  

000 

dkości  do 0.2
zeń 

E) - w
c

dkości 
TE} - w

 powyże
nach oz

m/s 
 i naczeń

Procent odczuć sytuacji 
termincznych w 
poszczególnych 
kategoria

znaczeń
h w go
bez pod

inach 
iału 

eżnego ści 
atru 

06:0 2:0 :0 :0 :0 :0 0 1 10 1 0 18 0 06 0 12 0 18 0 6:00 2:00 8:00

Oznaczenia 
odczuwalności 
termicznej 

a* b* a b a b a b a b a b b b b 
B. zimno 36 3.3 4 0.4 18 1.6 565 54.8 4 451.6 490 44.7 505 46.1 5.1 7.7
Zimno 30 2.7 4 0.4 13 1.2 234 2  24.1 1 221.4 207 18.9 29 20.9 9.3 2.1
Chłodno 168 287 26.2 217 19.8 20.0 2 251 4.7 0 0.0 43 3.9 15.3 6.2 3.7
Orzeźwiająco 6 0.6 1 0.1 20 1.8 6 0.6 85 7.8 40 3.7 1.1 7.9 5.5
Kom 3 0.3 0 0.0 12 1.1 5 0.5 0.0 1.1 0.7fort 0 0.0 0 0.0 
Cie 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.6 3 0.3 0.0 0.6 0.3pło 0 0.0 
Gorąco 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

a*  - liczba odnotowanych przypadków, 
b* - procentowy udział  

 
Biorąc pod uwagę prędkość wiatru i zmiany ciśnienia atmosferycznego wyliczono 
procentowy udział dni uciążliwych i obojętnych. Jako sytuację uciążliwą uznano dni z 
prędkością wiatru > 8m/s lub zmianę ciśnienia atmosferycznego > 8 hPa/dobę.  Na podstawie 

czynników w analizowanym okresie wykazano, iż dni uciążliwe  stanowiły tylko 

la 

Polski. Przegl. Geograf. 1 

Bogucki J., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, AWF w Poznaniu, seria; Podręczniki nr 48. 

tych dwóch 
9% . 
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GIS I GPS W BADANIACH 
WPŁYWU PODŁOŻA ALUWIÓW NA PRZEBIEG WSPÓŁCZESNYCH 
PROCESÓW KSZTAŁTOWANIA DNA DOLINY WISŁY ŚRODKOWEJ 

 
APPLICATION OF GIS AND GPS TECHNOLOGY FOR ESTIMATION OF ALLUWIA 

BASEMENT INFLUENCE ON CONTEMPORARY PROCESSES  OF VISTULA 
VALLEY BOTTOM CREATION 

 
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski 
SGGW w Warszawie, Katedra Geoinżynierii 

 

Wstęp 

W ostatnich latach coraz powszechniejszym narzędziem w badaniach przyrodniczych staje 

się GIS - Geographic Information System. Pozwala on na gromadzenie różnych typów 

danych środowiskowych oraz ich analizowanie w dowolnych zestawach tematycznych. 

Głównym celem projektu badawczego KBN 8T07G02021 (FALKOWSKI I INNI 2004) 

było określenie wpływu kulminacji podłoża aluwiów na intensywność erozji, różnicowanie 

środowisk sedymentacji aluwiów, koncentrowanie głównego nurtu, czy powstawanie zatorów 

lodowych. Zjawiska te maja wpływ na różnicowanie siedlisk w obrębie dna doliny, a także 

trwałość i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych. Do ich realizacji niezbędne okazało 

się wykorzystanie technologii GIS i GPS. 
 
Omówienie wyników 

Analizowany odcinek doliny Wisły od Annopola (km 298) do Modlina (km 550) ma 

długość 252 kilometry. Badania prowadzono w wytypowanych na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych i własnej charakterystyki geomorfologicznej 18 odcinkach doliny 

(długości od 3 do 9 km). Były to: wiercenia w korycie, analiza struktur sedymentacyjnych 

osadów rzecznych; echosondaż koryta przy stanach niskich i wysokich, rejestracja zmian 

temperatury wody w korycie (utrudnienia w zasilaniu koryta odpływem podziemnym w 

strefach kulminacji spoistego podłoża aluwiów sprzyjać może intensywności zjawisk 

lodowych). 

Wyniki tych prac archiwizowane były w powstającej bazie GIS, która pozwoliła na 

porównanie ze sobą serii pomiarowych wykonanych przy różnych stanach wody w korycie. 

Przeprowadzone badania wykazały wpływ morfologii powierzchni kulminacji podłoża 

aluwiów na: przebieg głównego nurtu i różnicowanie stref depozycji osadów korytowych, 

morfologię powierzchni tarasowej, morfologię koryta, częstotliwość powstawania zatorów 

lodowych. 
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Wnioski 

Zastosowanie technologi GIS i GPS pozwoliło na:  

 dokładną lokalizację punktów badawczych, szczególnie w strefie korytowej Wisły,  

 precyzyjne odnajdywanie kluczowych stref w kolejnych etapach badań, 

 szybkie wykonywanie echosondaży  dużych odcinków koryta rzeki oraz wiarygodne 

porównywanie ich wyników,  

 wykonywanie badań hydrograficznych w trakcie wezbrań, 

 zestawianie wielu typów uzyskanych danych oraz szeroką ich analizę. 

Wykorzystanie technologii GIS i GPS w sposób znaczący przyspieszyło wykonanie 

założonych badań i zmniejszyło ich koszty. Nie bez znaczenia jest fakt, że wyniki 

przechowywane są w pełni skalowajnej bazie danych, którą w przyszłości można 

rozbudowywać, a każdy z jej elementów dowolnie wykorzystywać w innych projektach 

badawczych.  
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ZMIANY ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W WODACH 
EKSPLOATOWANYCH ZE WSPÓŁCZESNYCH ALUWIÓW WISŁY 

NA TLE MORFOLOGII KORYTA 
 

CHANGES OF ORGANIC MATTER VOLUME IN UNDER BOTTOM INTAKE 
WATERS RELATED TO CHANNEL MORPHOLOGY 

 
Tomasz Falkowski, Hanna Złotoszewska-Niedziałek 

SGGW w Warszawie, Katedra Geoinżynierii 
 
Wstęp 

Pogłębiające się zjawisko braku wyrównania przepływu rzek na Niżu Polskim powoduje 

różnicowanie się środowisk sedymentacji w strefie korytowej Wisły. W obrębie serii utworów 

piaszczysto-żwirowych deponowane są przeławicenia osadów drobnoziarnistych, 

zawierających substancje organiczną. Przeróbka takich utworów w trakcie przyboru wód 

powoduje ponowne uruchamianie substancji organicznej [DOJLIDO J.1995]. Wzrost 

zawartości substancji organicznej obserwowany jest w wodach eksploatowanych ujęciami 

poddennymi w Warszawie. Celem badań było określenie przyczyn skokowego wzrostu 

zawartości substancji organicznej w eksploatowanych ujęciem poddennym wodach. 
 

Materiał i metody badań 

Szczegółowe badania prowadzono w strefie korytowej Wisły w Warszawie, w rejonie ujęć 

infiltracyjnych Wodociągu Praskiego (Gruba Kaśka) [FALKOWSKI I INNI 2004] a także 

powyżej Warszawy, gdzie analizowano struktury sedymentacyjne i litologię aluwiów.  

W celu określenia dynamiki zmian morfologii powierzchni dna w rejonie ujęć, 

odzwierciedlających zjawisko wymiany złoża filtracyjnego i zmiany jego miąższości 

przeprowadzono pomiary echosondażowe. W badaniach wykorzystano wyniki analiz fizyko-

chemicznych wody z ujęcia zasadniczego „Gruba Kaśka” przed ich uzdatnieniem, z okresu od 

stycznia 2003 do lutego 2004 r.. Analizy wykonywane były przez MPWiK Warszawa S.A..  

Przy określaniu zawartości związków organicznych w wodzie ujęć poddennych 

przeanalizowano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: ogólny węgiel organiczny (OWO) - 

wskaźnik będący miarą zanieczyszczenia wody wszystkimi substancjami organicznymi, 

absorbancja w nadfiolecie (Abs UV 5) będąca miarą związków organicznych absorbująch 

promieniowanie UV, utlenialność (wyrażona jako ChZT- chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

określone metodą nadmanganianową), barwę i mętność.  
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Wyniki i dyskusja 

Analizowany fragment strefy korytowej Wisły to obszar występowania kulminacji 
podłoża aluwiów, które budują tu głównie trzeciorzędowe iły pstre [FALKOWSKI 1990] oraz 
plejstoceńskie utwory glacjalne. Na ich powierzchni występują często rezydualne bruki. 
Aluwia facji korytowej Wisły na analizowanym odcinku to głównie piaski średnie z 
domieszką żwirów. W ich obrębie spotykane są przeławicenia namułów organicznych. Takie 
przeławicenia stwierdzano powszechnie w aluwiach w strefie korytowej Wisły Środkowej, 
powyżej analizowanego odcinka. 

Największe wartości utlenialności rejestrowano od stycznia do maja z ekstremum w lutym 
2003; bardzo wysokie wartości rejestrowano w lutym 2004. Ogólny węgiel organiczny 
(OWO) posiadał najwyższe wartości w lutym 2004 i utrzymywał wysokie stężenia od lutego 
do czerwca 2003. Absorbancja w nadfiolecie osiągnęła maksymalną wartość w marcu 2003 i 
nieco niższą w lutym 2004 (tendencje zmian podobne jak w przypadku utlenialności). 
Maksymalną wartości barwy odnotowano w marcu 2003 a mętność wody była największa w 
marcu 2003.  

Na podstawie analizy wyników badań wody stwierdzono, że zmiany zawartości substancji 
organicznych w wodzie wiślanej infiltrującej przez warstwę osadów pod dnem rzeki związane 
były z wiosennym (marzec) przyborem wód, kiedy pojawiły się najwyższe stężenia 
zanieczyszczeń.  
 
Wnioski 

Zawartość substancji organicznej w wodach rzecznych Wisły związana jest w dużej 
mierze z aktualną charakterystyką procesów korytowych. Długotrwałość niskich stanów 
sprzyja depozycji utworów organicznych w strefie korytowej. Zawartość substancji 
organicznej może być wtedy odczuwalna w wodach eksploatowanych ujęciami poddennymi 
spod takich osadów. W Warszawie zjawisko takie obserwowano pod koniec 2003 roku. 

Rejestrowane tendencje ewolucji zjawisk hydrologicznych na Niżu Polskim sugerują, że 
zjawiska te w przyszłości będą się nasilać, co wymaga odpowiedniego dostosowania 
technologii uzdatniania wody. 
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WPŁYW ZLEWNI NA STAN TROFICZNY JEZIORA LUTECKIEGO 
 

INFLUENCE OF THE CATCHMENT AREA ON THE TROPHIC STATE 
OF LAKE LUTECKIE 

  
Helena Gawrońska, Konstanty Lossow, Michał Łopata 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska 
 

Stan troficzny jeziora jest uzależniony od jego morfometrii, hydrologii, ale przede 

wszystkim wielkości ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych ze zlewni. Stąd też istotną 

rolę odgrywa wielkość zlewni i sposób jej zagospodarowania (Bajkiewicz –Grabowska 1987). 

Urbanizacja, uprzemysłowienie i intensyfikacja rolnictwa spowodowały wzrost obciążenia 

jezior ładunkiem związków organicznych i biogennych i w konsekwencji przyspieszenie 

procesu ich eutrofizacji. 

Celem badań było określenie wpływu zlewni na stan troficzny Jeziora Luteckiego. 

Jezioro Luteckie jest niewielkim (pow. 38,4 ha) i dość płytkim (głęb.maks.10,3 m, głęb. 

śred.4,6 m) zbiornikiem, położonym w zlewni rolniczo-leśnej. Jest to jezioro przepływowe, 

zasilane wodami dopływu powierzchniowego z okolic Pawłowa, bezpośrednimi spływami 

powierzchniowymi ze zlewni bezpośredniej oraz wodami podziemnymi, wydobywającymi się 

na powierzchnię w postaci wysięków. W zlewni jeziora, przez wiele lat (aż do końca lat 80.) 

do nawożenia pól uprawnych, stosowano gnojowicę. 

Badania jeziora i jego dopływów przeprowadzono trzykrotnie: całoroczne badania w 

latach 1988/89 i 1995/96 oraz dwukrotne (wiosną i latem) w roku 2004. Obejmowały one 

analizy fizykochemiczne wód jeziora, hydrologię i skład chemiczny wód dopływu i odpływu 

powierzchniowego oraz analizę fizykochemiczną wód podziemnych z obszaru 

„źródliskowego”. Analizy wód przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną w badaniach 

hydrochemicznych (Hermanowicz i in. 1999). 

Ponadto wyznaczono zlewnię całkowitą i bezpośrednią jeziora, określono jej powierzchnię 

i sposób zagospodarowania oraz wyliczono obciążenie jeziora ładunkiem azotu i fosforu, a 

także określono ładunki dopuszczalne i krytyczne wg kryteriów Vollenweidera (1976). 

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że Jezioro Luteckie jest zbiornikiem o 

ograniczonej dynamice mas wodnych o silnie zaawansowanej eutrofii. Wskazywały na to 

warunki tlenowe: a zwłaszcza przetlenienie powierzchniowych warstw wody w okresie 

wegetacyjnym i duże deficyty, a nawet całkowite odtlenienie wód naddennych, wysokie 

koncentracje związków organicznych i biogennych oraz niska przezroczystość wody. W 

okresie badań jakość wód jeziora uległa wyraźnemu pogorszeniu. W roku 1988 natlenienie 
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wód naddennych latem było wprawdzie niewielkie, ale nie stwierdzono całkowitego ich 

odtlenienia, natomiast zarówno w 1995 jak i 2004 r. całkowicie odtlenienione były już wody 

poniżej 5 m głębokości. Wzrosła też zawartość związków biogennych, zwłaszcza ich form 

mineralnych: fosfor fosforanowy z maksymalnie 0,561 mg P/l w 1988 r. do 0,733 mg P/l w 

1995 r. i 1,154 mg P/l w 2004 r. oraz azotu amonowego: z maksymalnie 3,80 mg N/l w 1988 

r. do 5,31 mg N/l w 2004 r. a także wskaźników produkcji pierwotnej w powierzchniowych 

warstwach wody (wzrost wartości BZT5 z maksymalnie 5,4 mg O2/l w 1988 r. do 9,1 mg O2/l 

w 2004 r oraz koncentracji chlorofilu , odpowiednio: z 30,0 mg/m3 do 70 mg/m3).  

Przyczyną wysokiej trofii jeziora było niewątpliwie nadmierne obciążenie jeziora 

zanieczyszczeniami wprowadzanymi ze zlewni. Głównym źródłem ich były zarówno 

zanieczyszczenia wprowadzane z wodami dopływu z okolic Pawłowa, jak i z wodami 

podziemnymi. Wykrywane, zwłaszcza w wodach podziemnych, bardzo wysokie stężenia 

związków fosforu dochodzące do ok. 1 mg P/l i azotu do ok. 15 mg N/l (głównie w formie 

azotu azotanowego), niski stosunek N/P oraz bardzo duże ilości chlorków potwierdzają 

negatywny wpływ stosowania nawożenia pól gnojowicą na ich jakość. 

Wyliczone ładunki związków azotu i fosforu wprowadzane do Jeziora Luteckiego były 

bardzo wysokie i przekraczały kilkakrotnie nie tylko ładunki dopuszczalne, ale i ładunki 

krytyczne dla tego jeziora. Stąd też, mimo wyraźnie niższych ilości tych biogenów 

wykrywanych w wodach dopływających do jeziora w roku 2004 w porównaniu z 1988 r., 

trofia jeziora  wzrosła a jakość jego wód wg monitoringu jezior (Kudelska i in. 1994) w roku 

2004 odpowiadała IV klasie, podczas gdy w roku 1988 zaliczano je jeszcze do III klasy 

czystości.. Potwierdza to jednocześnie opinię wielu autorów, że w przypadku silnie 

zaawansowanej eutrofii, przy całkowitym odtlenieniu wód naddennych i pojawieniu się 

siarkowodoru, uruchomione zostaje wewnętrzne źródło zasilania podtrzymujące proces jego 

dalszej degradacji. 
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PORÓWNANIE ZMIAN ZAWARTOŚCI FRAKCJI FOSFORU I 
AKTYWNOŚCI FOSFATAZY W GLEBIE INKUBOWANEJ 

 
COMPARISON OF CHANGES OF PHOSPHORUS FRACTIONS CONTENT 

AND PHOSPHATHASE ACTIVITY IN INCUBATED SOIL 
 

Marzena Gibczyńska, Leokadia Lewandowska 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Chemii Ogólnej 

 
Wstęp 

Kwaśna fosfataza katalizuje hydrolizę estrowego wiązania C-O-P w organicznych 

związkach fosforu obecnych w glebie i uwalnia przyswajalne dla roślin aniony: H2PO4
- oraz 

HPO4
2- w związku z tym aktywność fosfatazy może być stosowana jako wskaźnik do 

określania stopnia mineralizacji organicznych związków fosforu. Wzajemny stosunek fosforu 

w postaci organicznej i nieorganicznej może zmieniać się wraz z upływem czasu.  

Celem przeprowadzonych badań była próba określenia zależności, między zmianami 

aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, oraz zawartości fosforu ogółem, nieorganicznego i 

organicznego w glebach inkubowanych w zróżnicowanej temperaturze i wilgotności. 

 
Omówienie wyników 

Do badań użyto piasku słabogliniastego o zawartości węgla organicznego 12g C ⋅ kg-1 

gleby oraz  pH w H2O 6,1 pobranego z ornego poziomu próchniczego. Próbki materiału 

glebowego o masie 0,5kg inkubowano w trzech temperaturach: +200C, +70C i -200C oraz 

przy dwóch poziomach wilgotności (stan powietrznie suchy i odpowiadający 60% 

maksymalnej pojemności wodnej). Pomiar zawartości frakcji fosforu w glebie oraz 

aktywności fosfatazy kwaśniej i zasadowej wykonywano w następujących terminach: 0, 7, 14 

i 35 dniu doświadczenia. Zawartość fosforu ogółem (Pog), fosforu nieorganicznego (Pnieorg) i 

fosforu związków organicznych (Porg) w glebach oznaczono stosując ekstrakcję stężonym 

HCl próbek gleby nie mineralizowanych i mineralizowanych w temp. 2400C. Aktywność 

obydwu fosfataz oznaczano stosując jako substrat fosforan p-nitrofenolu.  

Fosforu ogólnego w glebie świeżej jak i powietrznie suchej było 685,33 mg P⋅kg-1 gleby, 

fosforu nieorganicznego było 561,00 mg P⋅kg-1 a fosforu organicznego 124,33 mg P⋅kg-1 

gleby. Fosfor organiczny stanowił 18,14% całkowitej zawartości fosforu w glebie użytej do 

doświadczenia, a fosfor nieorganiczny był dominującą formą fosforu ogólnego w 

analizowanej glebie. Doprowadzenie gleby do stanu powietrznie suchego nie wpłynęło na 

zmianę zawartości w niej frakcji fosforu. Przeprowadzona inkubacja gleby powietrznie 

suchej wykazała, że w tych warunkach związki fosforu okazały się stabilne. Podczas 

 64 



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
inkubacji gleby w stanie odpowiadającym 60% maksymalnej pojemności wodnej odnotowano 

istotne zmiany w rozdziale fosforu glebowego pomiędzy poszczególne frakcje. W miarę 

upływu czasu inkubacji, stwierdzono zmniejszenie się zawartości fosforu organicznego i 

wzrost ilości fosforu nieorganicznego. Stwierdzono ujemną istotną korelację między 

zmianami zawartości fosforu nieorganicznego i fosforu występującego w połączeniach 

organicznych (współczynniki korelacji były w granicach od r = -0,825 do -0,91). Po 

zakończeniu inkubacji, udział fosforu organicznego w ogólnej jego ilości w glebie zmniejszył 

się z 18 do około 15%.  

W glebie użytej do doświadczenia, aktywność fosfatazy kwaśnej była wyższa niż 

zasadowej, co wydaje się być uzasadnione kwaśnym odczynem gleby. W glebie świeżej 

aktywność fosfatazy kwaśnej wynosiła 973,08 µg NPg-1 s.m.⋅h-1, a zasadowej 43,88 µg NPg-1 

s. m.⋅h-1. W glebie powietrznie suchej nastąpiło obniżenie aktywności fosfataz: kwaśnej do 

poziomu 262,98, a zasadowej do 18,67µg NPg-1 s.m.⋅h-1. Inkubacja gleby powietrznie suchej 

w warunkach doświadczenia, nie spowodowała istotnych zmian aktywności obydwu fosfataz . 

Wilgotność gleby stanowiąca 60% maksymalnej pojemności wodnej zwiększyła aktywność 

fosfatazy kwaśnej do 454,52 µg NPg-1 s.m. gleby⋅h-1. Natomiast aktywność fosfatazy 

zasadowej była 10,30 µg NPg-1 s.m. gleby ⋅ h-1. Inkubowanie gleby wilgotnej spowodowało 

sukcesywne zmniejszanie się aktywności fosfatazy kwaśnej w miarę upływu czasu. Po 35. 

dniach inkubacji gleby średnia aktywność tego enzymu w glebie stanowiła 80% wielkości 

wyjściowej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono dodatnią korelację między 

średnim spadkiem aktywności fosfatazy kwaśnej a obniżeniem się zawartości fosforu 

organicznego w inkubowanej glebie wilgotnej (wsp. korelacji = 0,935).  

 
Wnioski 

I. Nie stwierdzono istotnych zmian zawartości fosforu ogółem, fosforu nieorganicznego 

i fosforu organicznego oraz aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej podczas inkubacji 

gleby w stanie powietrznie suchym. 

II. Inkubowanie gleby wilgotnej spowodowało sukcesywne zmniejszanie się aktywności 

fosfatazy kwaśnej i brak istotnych zmian aktywności fosfatazy zasadowej 
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EROZJA KORYTOWA NA SIECI RZECZNEJ WARMII I MAZUR 
 

BANK EROSION ON THE RIVER NETWORK IN THE REGION OF WARMIA 
 AND MAZURY 

 
Katarzyna Glińska-Lewczuk, Ireneusz Cymes, Szymon Kobus, 

Bożena Grabińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 

 

 

Wstęp  

Warmia i Mazury należą do regonów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym w skali 

kraju i Europy. Bogactwo jezior, lasów oraz zróżnicowane urzeźbienie terenu wespół z gęstą 

siecią rzek i strumieni tworzą niezwykle atrakcyjny układ geomorfologiczny, odznaczający 

się wysokim stopniem waloryzacji przestrzennej. Zarówno walory przyrodnicze terenu, jak 

również relatywnie niski stopień antropopresji na środowisko wskazywałby pozornie na 

zrównoważony charakter badanej przestrzeni geograficznej. Jednak bliższe rozpoznanie 

sytuacji daje możliwość oceny stanu zagrożenia przyrody, jak i człowieka.  

O ile naturalne zbiorniki wodne jak jeziora i oczka wodne podlegają procesom degradacji 

(zalądowianie, wypłycanie i zarastanie), o tyle na sieci rzek i strumieni wodnych pogłębia się 

zjawisko erozji brzegowej i dennej, rosną straty w drzewostanie przybrzeżnym stabilizującym 

koryto.  

Badania ukierunkowano na ocenę tempa erozji brzegowej koryt rzek Pojezierza 

Mazurskiego zachodzącej pod wpływem czynników naturalnych i związanych z gospodarczą 

działalnością człowieka.  

  
Założenia metodyczne 

Obserwacje stanu strefy brzegowej koryt rzecznych prowadzono na pięciu rzekach w 

zachodniej części Pojezierza Mazurskiego (Łyna, Pasłęka, Wałsza, Pisa i Wadąg) oraz Doliny 

Drwęcy w latach 1998-2004. Badaniami objęto, zróżnicowane pod względem natężenia 

erozji, odcinki wymienionych na rzek na łącznej długości 168,7 km. Pomiary miały charakter 

złożony. Jedną z metod była ocena strat drzewostanu nadbrzeżnego, drugą natomiast pomiar 

wielkości wyerodowanego materiału. Z uwagi na złożony charakter procesów erozji bocznej 

dokonano sumarycznej oceny erozji brzegowej i osuwiskowej. Wyniki podane w pracy 

odnoszą się do tzw. stadium zerowego, w którym np. kształt koryta przyjmował charakter 

zbliżony do prostolinijnego. 
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Wyniki badań 

Wskaźniki erozji brzegowej na sieci rzecznej Warmii i Mazur wahają się w granicach od 

4740 m3/km do 40 900 m3/km. Średnioważony wskaźnik erozji korytowej w odniesieniu do 

sumarycznej długości badanych rzek (167,8 km) wynosi  ponad 14 000 m3/km (tab.1).  

 

Tabela 1. Erozja korytowa na wybranych odcinkach rzek Warmii i Mazur według pomiarów 
wykonanych w okresie 1998-2004 r. 

Odcinek Rozmiar erozji 
(brzegowa i osuwiskowa łącznie)Rzeka 

Miejscowość km rzeki 

Długość 
odcinka

[km] [tys. m3] [m3/km] 

Łyna Sępopol - Bartoszyce 87,5-109,1 21,6 193,6 8980 

Łyna Bartoszyce – Markajmy 109,1-136,3 27,2 251,0 9230 

Łyna Markajmy - Lidzbark 136,3-140,2 3,9 104,18 26700 

Łyna Lidzbark – Łaniewo 140,2-155,3 15,1 124,05 8210 

Łyna Łaniewo - Smolajny 155,3-172,1 16,8 400,27 23830 

Łyna Smolajny – Dobre Miasto 172,1-177,0 4,9 848,80 17320 

Łyna Ruś – Ustrych 222,7-228,8 6,1 555,40 9100 

Wadąg Dywity -Wadąg 2,0-7,5 5,5 438,10 7960 

Pasłęka Mostkowo - Pelnik 120,5-134,0 13,5 119,32 8840 

Wałsza Wojnity - Pieniężno 18,7-24,2 5,5 154,59 28110 

Pisa Borki - Pisz 72,45-78,0 5,6 227,18 40900 

Drwęca Gierłoż - Samborowo 156,5-164,7 8,2 38,85 4740 

Drwęca Zielkowo - Gierłoż 153,1-156,5 3,4 52,21 15360 

Drwęca Rodzone - Zielkowo 142,6-153,1 10,5 268,54 25580 

Drwęca Radomno - Rodzone 137,1-142,6 5,5 94,68 17210 

Drwęca Bratian-Rodzone 132,5-137,1 4,6 92,00 20000 

Drwęca Nowe Miasto - Bratian 126,7-132,5 5,8 36,32 6260 

Drwęca Kurzętnik - Nowe Miasto 122,6-126,7 4,1 57,50 14020 

RAZEM 167,8 2 398,53 14 293 
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Procesowi erozji brzegowej towarzyszy zjawisko strat w drzewostanie przybrzeżnym. 

Straty te w przeliczeniu na drzewa o średnicy 40 cm wahają się w przedziale 91- 253 szt/km, 

przy średniej 175 szt/km (sumaryczna długość odcinków badanych rzek 37,8 km). 

Spośród czynników stymulujących procesy erozji brzegowej na badanej sieci rzecznej, 

zaobserwowano bezpośredni wpływ opadów burzowych i nawalnych nad opadami stałymi 

(śnieg, grad), krótkich okresów oblodzenia rzek i jezior, po których następuje rozmycie skarp 

obciążonych taflą lodu brzegowego, osłabienia funkcji regulacji odpływu przez jeziora i 

sztuczne zbiorniki retencyjne (progi elektrowni wodnych), techniczna regulacja rzek 

(prostowanie trasy, skrócenie biegu, zwiększenie spadku i siły hydrodynamicznej strumienia, 

brak naturalnej (biologicznej) zabudowy koryt rzecznych. Czynniki decydują także o rozwoju 

układów korytowych w innych regionach kraju (Froehlich 1999, Rodzik, Zgłobicki 2000).  

Do bezpośrednich skutków erozji brzegowej należą: strefa ziemi próchnicznej w uprawach 

rolniczych i leśnych, ubytek drzewostanów przybrzeżnych, pogłębienie koryt (przesuszenie 

terenów przyległych), wypłycanie koryt na odcinkach o mniejszym spadku podłużnym 

(podtapianie przyległych użytków rolnych i leśnych), zmiana położenia sieci hydrograficznej 

(wędrujące meandry utrudniają rolnicze użytkowanie terenu).  

 
Podsumowanie i wnioski 

Istotną cechą koryt rzecznych w warunkach pojeziernych jest zróżnicowanie 

intensywności erozji brzegowej. Poddane ocenie odcinki na sumarycznej długości ok. 170 km 

charakteryzują się najniższymi wartościami wymycia materiału (poniżej 10 000 m3/km) 

jedynie w strefach zadrzewień (Łyna – Ruś) oraz na wypływie z jezior (Drwęca - 

Samborowo, Wadąg -Wadąg). Najwyższe natomiast (powyżej 20 000 m3/km) na terenach 

otwartych, o swobodnych możliwościach meandrowania oraz na odcinkach o dużym lub 

sztucznie zwiększonym spadku hydraulicznym (Pisa - Borki, Łyna - Markajmy, Wałsza -

Wonity, Drwęca -Rodzone).  

Choć powstrzymywanie i hamowanie procesów erozji brzegowej jest zagadnieniem 

niezwykle trudnym i złożonym istnieją szanse podejmowania działań efektywnych drogą 

hydrologicznego zagospodarowania zlewni rolniczo-leśnych (Józefaciuk i in. 1999, Rodzik i 

Zgłobicki 2000), propagowania metody biologicznej regulacji rzek i hydroenergetycznej 

zabudowy dolin rzecznych (kaskadowanie cieków za pomocą progów elektrowni wodnych). 
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Wstęp 

Systemat Wielkich Jezior Mazurskich utworzony został w wyniku połączenia sztucznymi 

kanałami kompleksu jezior usytuowanych w strefie wododziałowej dwóch systemów 

rzecznych I rzędu: Wisły i Pregoły (rys.1). Jeziora wchodzące w skład Systematu (Mamry, 

Dobskie, Dargin, Kisajno, Niegocin, Jagodne, Tałty, Bełdany i Śniardwy) o sumarycznej 

powierzchni 30 800 ha i pojemności 2 744 mln m3 są największym naturalnym zbiornikiem 

wodnym w Polsce.  

Na przestrzeni znanych ludzkości zdarzeń historycznych, Wielkie Jeziora Mazurskie 

spełniały wiele funkcji tak przyrodniczo-gospodarczych, jak społeczno-kulturowych. Od 

czasów zamierzchłej przeszłości po lata przełomowe XIX i XX wieku, zbiorniki te były 

źródłem pozyskiwania żywności (rybactwo jeziorowe), środkiem transportu (komunikacja 

wodna między osadami), miejscem impregnacji i przeróbki drewna na potrzeby budownictwa 

lokalnego.  

Ekspansja kultur rolniczych w naturalne środowisko leśne zapoczątkowana u schyłku 

XVII wieku przyczyniła się do realizacji kołowej drogi wodnej łączącej porty morskie na 

Bałtyku z osadami położonymi nad brzegami większych rzek: Wisły, Narwi, Pisy, Węgorapy 

i Pregoły. Wykonane w latach 1845-1861 sztuczne przekopy łączące największe w regionie 

jeziora systemu Śniardwy-Mamry otworzyły szerokie możliwości transportu płodów rolnych i 

spławu drewna na cele przemysłowe. 

W warunkach naturalnych tj. w okresie poprzedzającym budowę kanałów w połowie XIX 

w., większe zbiorniki wodne o charakterze bezodpływowym posiadały zróżnicowane 

poziomy lustra wody w granicach 116,00 - 118,00 m. n.p.m. Były to układy względnie 

zrównoważone i stabilne charakteryzujące się niewielkimi wahaniami zwierciadła wody i 

umiarkowanym dopływem substancji mineralno-organicznej (równomierny rozkład opadów, 

regulujące oddziaływanie retencji leśnej i leśno-bagiennej). 
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Rys. 1. Mapa poglądowa Systematu Wielkich Jezior Mazurskich 

 
Gwałtowny spadek lesistości terenu i stopniowy wzrost zagospodarowania rolniczego w 

warunkach daleko posuniętej ingerencji człowieka w naturalne środowisko wodne (obniżenie 
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poziomu wód wskutek regulacji odpływu) przyczyniły się do zachwiania równowagi 

hydrodynamicznej tych niezwykle stabilnych układów, ukształtowanych na przestrzeni 

minionych tysiącleci. Wzmożone oddziaływanie czynnika antropopresji w ciągu ostatnich 

150-200 lat [4,5] przyspieszyło proces likwidacji wielu mniejszych jezior, wypłycenia 

akwenów większych i wzrostu sukcesji roślinności hydrofilnej (zanurzonej i wynurzonej). 

Odsłonięte w wyniku prac melioracyjnych obszary denne jezior zaadaptowano na 

potrzeby rolnictwa tworząc systemy polderowe, polegające na budowie wałów i sztucznym 

odprowadzaniu wody przy pomocy urządzeń mechanicznych (dawniej były to wiatraki, 

zastąpione następnie pompami o napędzie spalinowym a obecnie elektrycznym). 

 
Metodyka badań 

Dynamikę zmian zasobów wodnych systematu Wielkich Jezior Mazurskich opracowano 

na podstawie wyników wieloletnich obserwacji (1947-1999) udostępnionych przez Okręgową 

Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspektorat w Giżycku - głównego 

administratora i użytkownika odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Systematu Wielkich 

Jezior Mazurskich. Instytucja ta zajmuje się głównie eksploatacją budowli hydrotechnicznych 

i urządzeń na sieci dróg wodnych (śluzy komorowe, jazy, kanały, nabrzeża, ubezpieczenia 

brzegowe). 

Zmiany pojemności mis jeziornych w badanym okresie określono metodą Penck’a 

wykorzystując plany batymetryczne i karty morfometryczne badanych zbiorników 

opracowane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 

Zasięg obszarów nadmiernie uwilgotnionych oraz zmiany kształtu linii brzegowej jezior 

wchodzących w skład Systematu Wielkich Jezior Mazurskich ustalono w oparciu o własne 

obserwacje terenowe oraz o archiwalne i współczesne materiały kartograficzne (skala 1 : 

10 000; 1 : 25 000) oraz kolorowe odbitki stykowe zdjęć lotniczych (PHARE) w skali 1 : 26 

000. 

   
Wyniki badań 

W warunkach aktualnie istniejącej sytuacji przyrodniczo-gospodarczej i społeczno-

kulturowej Wielkie Jeziora Mazurskie spełniają kilka podstawowych funkcji, które możemy 

sprecyzować następująco [1, 2, 3]: 

 Retencjonowanie wód powierzchniowych i gruntowych, co ma wpływ na regulację 

przepływu w obszarze korytowym rzeki Pisy i Węgorapy; 
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 Ochrona najcenniejszych gatunków świata roślinnego i zwierzęcego bytujących na 

terenach podmokłych, w obszarze wypłyconych jezior, na wyspach, w strefach 

przybrzeżnych niedostępnych dla człowieka; 

 Rybactwo jeziorowe; 

 Rolnictwo (rolnicze użytkowanie terenów przyległych o charakterze polderowym i 

naturalnym); 

 Nawadnianie użytków rolnych (koncepcje przerzutu wód i nawadnianie polderów); 

 Zaopatrzenie w wodę (drobny przemysł i gospodarstwa domowe); 

 Gospodarka komunalna (jeziora odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych); 

 Energetyka wodna (elektrownie wodne istniejące i projektowane na trasie głównych 

odpływów: Węgorapa, Pisa, Kanał Mazurski); 

 Ochrona przeciwpowodziowa niżej położonych dolin rzecznych; 

 Transport wodny (barki towarowe, kutry rybackie, statki pasażerskie, łodzie); 

 Impregnacja drewna na cele przemysłowe, 

 Leśnictwo (drzewostany łęgowe) 

 Turystyka i rekreacja oraz sporty wodne letnie i zimowe. 

Regulacja odpływu na urządzeniach piętrzących jest zagadnieniem niezwykle trudnym i 

złożonym w warunkach dużej liczby użytkowników wód, których interesy są niejednokrotnie 

sprzeczne i kontrowersyjne. Wydane przez organ administracji państwowej pozwolenie 

wodno-prawne na utrzymanie maksymalnych stanów wód Systematu w granicach 115,75 - 

115,85 m n.p.m. jest uciążliwe w realizacji.  

W warunkach narastającej zmienności hydrologicznej określone w pozwoleniu stany wód 

są zwykle przekraczane (rys. 2), co wynika z braku możliwości prognozowania zjawisk 

termiczno - opadowych w sposób zadowalający dla potrzeb prowadzenia gospodarki wodnej 

na zbiornikach retencyjnych.  

Z drugiej zaś strony, obserwuje się wzrost tendencji do magazynowania wody w skali 

mikro i makroregionów jako jednej z podstawowych metod, pozwalających na zwiększenie 

zasobów wodnych regionu [4, 5, 6, 8]. 

Istnieje zatem konieczność stopniowego wprowadzania radykalnych zmian w sposobie 

regulacji odpływu na tego typu zbiornikach retencyjnych jak Systemat Wielkich Jezior 

Mazurskich. Zmiany te winny zmierzać w kierunku podwyższania poziomu stabilizacji wód, 

co jest związane z tendencją powrotu do stanu naturalnego i możliwością łagodzenia sytuacji 

konfliktowych, jakie występują w sposobie użytkowania tego akwenu. 
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Rys. 2.  Stany wód Systematu Wielkich Jezior Mazurskich 

 
Wprowadzona do prac badawczych metodologia całościowego rozpatrywania zagadnień i 

problemów użytkowania wód Systematu Wielkich Jezior Mazurskich pozwala na wstępne 
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określenie stabilizacji lustra wody w granicach: od 115,85 m. n.p.m. w okresie letnim do 

116,05 m. n.p.m. w okresie zimy. 

Jak wykazały badania szczegółowe [8], proponowane stany wód nie wywierają 

szkodliwego wpływu na przyległe do linii brzegowej grunty. Przy stanie 116,05 m n.p.m. 

obszar nadmiernego uwilgotnienia gruntów określono na 488,9 ha (rys. 1). Na obszarze tym 

główną pozycję stanowi roślinność szuwarowa z dużym udziałem zakrzaczeń i zadrzewień o 

charakterze łęgowym. Sporadycznie występują tam również kompleksy łąkowo-pastwiskowe 

zabagnione, wyłączone z użytkowania rolniczego z postępującą sukcesją roślinności 

hydrofilnej i drzewiastej (łęgowej). Jedynie na polderze rolniczym Jeziorzyny (w 90% 

zakrzaczonym i wyłączonym z produkcji rolniczej) znajdują się nadmiernie uwilgotnione 

ogrody działkowe o sumarycznej powierzchni 0,45 ha. Obszar ten może być odwodniony 

niewielkim nakładem kosztów poprzez przyjęcie systemu polderowego z zastosowaniem 

przewoźnego agregatu pompowego.  

Całościowe rozpoznanie problematyki oddziaływania stanów wód na przyległe do 

zbiornika tereny, wskazuje bezsprzecznie na fakt, że wykazane w zestawieniu (rys.1) 

nadmiernie uwilgotnione obszary należałoby traktować jako użytki ekologiczne stanowiące 

barierę ochronną przed postępującym procesem degradacji wód przebiegającym wskutek 

zanieczyszczeń obszarowych (rolnictwo, zapylenie atmosfery) i presji ruchu turystycznego [5, 

8, 9]. 

 
Wnioski 

Wykonane prace badawcze nad zagadnieniem stabilizacji lustra wody Systematu 

Wielkich Jezior Mazurskich w granicach 115,85 – 116,05 m n.p.m. pozwoliły na 

sprecyzowanie następujących wniosków: 

1. Proponowany poziom utrzymania stanu wody w Systemacie Wielkich Jezior Mazurskich 

nie budzi zastrzeżeń natury tak przyrodniczej jak i gospodarczej. 

2. Na etapie dochodzeń wodno-prawnych uporządkowania wymaga sprawa zapewnienia 

korzystnych warunków wilgotnościowych w sektorze Pracowniczych Ogrodów 

Działkowych „Mamry” na powierzchni 0,45 ha. 

3. Rozpoznane w trakcie badań funkcje Wielkich Jezior Mazurskich wskazywałyby na 

potrzebę etapowania zadań w kierunku stopniowego podnoszenia stanu wód do poziomu 

naturalnego. Obecnie, wnioskowaną stabilizację tego poziomu na rzędnej 115,85 – 

116,05 m n.p.m. należałoby uznać za pierwszy etap realizacji zadań długofalowych. 
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4. Realizacja nakreślonych w pracy postulatów może mieć wpływ na powstrzymanie 

procesu degradacji środowiska, a przede wszystkim wartości kulturowych mieszkańców 

badanych zlewni o wysokim stopniu zagospodarowania turystycznego, co ma szczególne 

znaczenie w odniesieniu do Systematu Wielkich Jezior Mazurskich. 

5. Niezbędne jest prowadzenie dalszych obserwacji nad efektywnością przyjętych założeń 

oraz możliwością ich korekty, stosownie do zmiennej sytuacji przyrodniczo-gospodarczej 

i społeczno-kulturowej zarówno w kraju jak i na terenie badanego regionu. 
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WALORYZACJA STREF DOLINOWO-KORYTOWYCH 
NA TERENIE WARMII I MAZUR 

 
ASSESSMENT OF THE VALLEY AND RIVER BED ZONES  

IN THE REGION OF WARMIA AND MAZURY 
 

Katarzyna Glińska-Lewczuk, Zygmunt Nowicki, Ireneusz Cymes, 
Bożena Grabińska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 
 
 

Wstęp 

Warmia i Mazury jest regionem etniczno-geograficznym o szczególnych walorach 

krajobrazowych w skali kraju jak i Europy. Dominująca formą badanej przestrzeni jest bogate 

i zróżnicowane urzeźbienie terenu, wysoki stopień lesistości i jeziorności, a także gęsta sieć 

dolin rzecznych i rzeczno-jeziorowych głęboko wciętych w podłoże. Dominującą formą 

działalności gospodarczej tego regionu jest rolnictwo, leśnictwo i drobny przemysł. 

Narastający stopień antropopresji na środowisko naturalne wskazuje na potrzebę ochrony 

najcenniejszych elementów przestrzeni krajobrazowej jak: jeziora, oczka wodne, sieć rzek i 

strumieni, zadrzewienia śródpolne i brzegowe oraz mokradła lokalne i dolinowe. W 

warunkach przyrodniczych regionu na plan pierwszy wysuwa się problematyka ochrony 

ekosystemów wodnych jako podstawowych komponentów środowiska. 

Do jednej z metod najskuteczniejszej ochrony obiektów gospodarki wodnej zaliczono 

próbę całościowego ujmowania wszystkich problemów przyrodniczo-gospodarczych 

badanego terenu. Jakościowa ocena przestrzeni trójwymiarowej ułatwia bowiem rozpoznanie 

czynników wywierających destrukcyjny wpływ na środowisko, a także umożliwia dobór 

środków działania ukierunkowanych na ochronę przyrody. 

 

Metodyka badań 

Prace badawcze prowadzone na przestrzeni ostatniego 20-lecia pozwoliły na opracowanie 

odpowiedniej metody, dopasowanej do specyfiki regionu (Nowicki i Cymes 1997). Polega 

ona na przyjęciu rzeki głównej za oś ekologiczną układu zlewni hydrograficznej. Ocenę 

krajobrazów rolniczo-leśnych i pojeziernych przeprowadza się w układzie zlewni 

cząstkowych. Stosując metodę średniej ważonej (wagą jest badana powierzchnia) sporządza 

się konstrukcję krzywej walorów krajobrazowych nad osią rzeki głównej. Rzędne tej krzywej 

określają wartość krajobrazu w skali 10-punktowej, zaś odcięte pozwalają na lokalizację 

punktu widokowego wzdłuż biegu rzeki. Wyróżnik maksymalny (10 punktów) oznacza 

 77



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
krajobraz doskonały (bogate urzeźbienie terenu, gęsta sieć cieków, jeziora przepływowe, 

wody I klasy czystości, gleby żyzne, stopień zadrzewienia i lesistości w granicach normy, 

przewaga kultur rolniczych o charakterze ekologicznym i pro-ekologicznym). W miarę 

ubytku tych najcenniejszych komponentów środowiska i przyrostu elementów antropopresji 

(infrastruktura gospodarcza, uprzemysłowione technologie upraw rolniczych i leśnych), 

wartość krajobrazu maleje do poziomu zera.  

W związku z narastającym stopniem antropopresji na środowisko wodne (techniczna 

regulacja rzek, intensyfikacja rolnictwa, energetyka wodna, komunalno-przemysłowa 

zabudowa dolin rzecznych zachodzi potrzeba uściślenia wyżej omówionej metody. W tym 

celu opracowano zasady waloryzacji stref dolinowo-korytowych. Zasady te polegają na 

łączeniu metody hydrologicznej (10 punktowej) z innymi metodami opracowanymi dla ściśle 

okreslonych celów jak rekreacja, urządzanie terenów rolnych, renaturyzacja dróg wodnych 

(Cymerman i in. 1988, Ilnicki i Lewandowski 1995, 1997, Kowalczyk 1992). 

Opracowaną metodę zastosowano w niniejszym dla wybranych odcinków stref dolinowo-

korytowych głównych rzek Pojezierza Mazurskiego, różniących się stopniem przekształcenia 

antropogenicznego. 

  

Wyniki badań 

Badane strefy dolinowo-korytowe odznaczają się stosunkowo wysokimi wskaźnikami 

waloryzacji rzędu 6,55-9,31, co świadczy o ich atrakcyjności i niższych potrzebach w 

zakresie dowartościowywania. Średni wynik dla badanych stref dolinowych na wybranych 

odcinkach rzek o łącznej długości ok. 140 km wynosi 7,72 (tabela 1). Jest to wynik o 40% 

wyższy od przeciętnej wartości krajobrazu uzyskanej dla zlewni hydrologicznych rzek 

Pojezierza Mazurskiego (w odniesieniu do powierzchni 20 416,9 km2 wynosi on 4,60). 

Obszary zlewni badanych rzek charakteryzują się bowiem większą zmiennością ocenianych 

parametrów, co wpływa na ostateczną ocenę od 0,5 do 9,50.  

Jednakże odcinki stref dolinowo-korytowych w dolnych biegach rzek posiadają zazwyczaj 

niższe oceny tj. poniżej 7,00, najczęściej spowodowane regulacją techniczną (Pasłęka, Dajna). 

Najwartościowsze pod względem krajobrazowym pozostają doliny źródliskowe, w 

których stosunkowo niski stopień ingerencji człowieka skutkuje wysokimi wartościami 

krajobrazu. Dzięki temu strefy dolinowo-korytowe w górnych biegach rzek posiadają 

ponadprzeciętne walory wyrażone wartościami ok. 9,30 (Pasłęka). 
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 Tabela 1. Ocena walorów krajobrazowych w skali 10-punktowej stref dolinowo-korytowych  
wybranych odcinków rzek na Warmii i Mazurach 

Rzeka Kilometraż  
odcinka 

Cecha 
(wartość 

punktowa) 

Dajna 0+000 - 20+950 7,32 

Dolna Łyna 93+100 - 140+200 7,46 

Górna Łyna 262+300 - 265+700 7,73 

Nogat 22+800 - 24+800 8,93 

Pasłęka 20+000 - 35+000 9,31 

Pasłęka 8+500 - 11+000 6,55 

Drwęca Warmińska 0+000 - 48+400 6,75 

Łączna długość 
badanych odcinków 139,35 Średnia: 

7,72 
 

Krzywe walorów krajobrazowych badanej sieci rzecznej (rys. 1) mają charakter względnie 

stabilny gdyż różnice rzędnych nie przekraczają zwykle 10-20 % na długości biegu rzeki. 

Decydujący wpływ na poziom waloryzacji stref dolinowych wywierają takie czynniki ja: 

rolnicze zagospodarowanie doliny, metoda regulacji rzeki, ilość budowli piętrzących i 

komunikacyjnych, jakość gleb oraz stopień zadrzewienia brzegów i doliny. 

Waloryzacja koryt i dolin rzecznych ma szczególne zastosowanie do oceny stopnia 

oddziaływania na środowisko naturalne istniejących i nowoprojektowanych elektrowni 

wodnych. Na etapie dalszych prac badawczych metodę tę można będzie wprowadzić do 

analiz nad zagadnieniem jakości terenów chronionych, szczególnie takich jak: parki 

krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. 
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Rysunek 1. Krzywa walorów krajobrazowych obszaru dolinowego Drwęcy Warmińskiej 
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STĘŻENIA I ODPŁYW AZOTU AMONOWEGO Z WODAMI 
RZECZNYMI ZE ZLEWNI O ZRÓŻNICOWANYM UŻYTKOWANIU 

 
CONCENTRATIONS AND RIVER OUTFLOW OF AMMONIUM NITROGEN 

FROM A CATCHMENT OF DIVERSIFIED USE 
 

Bożena Grabińska, Józef Koc, Andrzej Skwierawski, 
Małgorzata Rafałowska, Katarzyna Sobczyńska-Wójcik 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 
  

Wstęp 

Związki azotu należą do zanieczyszczeń, których odpływ do wód w przeważającej części 

pochodzi ze zlewni rolniczych. Największe straty azotu w systemach rolniczych powstają na 

pograniczu produkcji zwierzęcej i roślinnej, w czasie stosowania odchodów zwierzęcych jako 

nawozów [Sapek i in., 1999]. Przemieszczanie azotu z terenu zlewni do wód 

powierzchniowych jest procesem ciągłym, wywołanym opadami atmosferycznymi i ściśle 

uzależnionym od pory roku. Sezonowość odpływu kształtowana jest przede wszystkim przez 

skład granulometryczny gleb, pokrywę roślinną oraz wielkość przepływu wód rzecznych. 

Bardzo duży wpływ na wielkość odpływu mineralnych form azotu wodami rzecznymi ma 

kierunek i intensywność użytkowania zlewni [Koc 1998]. 

Celem badań było wykazanie zmienności koncentracji i odpływu azotu amonowego 

wodami wybranych dopływów oraz Narwi w zależności od zróżnicowania warunków 

meteorologiczno-hydrologicznych, oraz jako skutku oddziaływań gospodarczych.  

 
Materiał i metody badań 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badań z 2002 r., prowadzonych w 

systemie Narwi (do przekroju w Zambskach Kościelnych), które stanowią część szerszego 

projektu badawczego. Analizę porównawczą wykonano dla siedmiu zlewni cząstkowych: 

Orza (609 km2), Ruża (358 km2), Omulwi (2053 km2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 km2), 

Biebrzy (7057 km2) i górnej Narwi (6077 km2), zróżnicowanych pod względem warunków 

przyrodniczych oraz intensywności użytkowania i zaludnienia.  

Charakterystykę warunków klimatycznych badanego terenu oparto na zestawieniu danych 

pomiarowych w zakresie opadów oraz temperatury powietrza uzyskanych ze stacji 

meteorologicznej w Ostrołęce (IMGW w Białymstoku). 
Pobór próbek do analiz laboratoryjnych oraz odczyty stanów wody wykonywano raz w miesiącu, przy czym 

w okresie jesiennym i wiosennym zwiększano częstotliwość. Oznaczenia koncentracji azotu 

amonowego wykonano zgodnie z powszechnie przyjętymi metodami [Hermanowicz i in., 
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1999]. Wielkości rocznych ładunków N-NH4 odpływających z obszaru badanej zlewni (kg.ha-

1), określono jako iloczyn chwilowych przepływów wody w ciekach i odpowiadających im 

stężeń substancji. Średnie roczne wartości odpływu określono dla roku hydrologicznego, 

natomiast sezonową zmienność obliczono opierając się na następującym podziale: zima (I-

III), wiosna (IV-VI), lato (VII-IX), jesień (X-XII).  

 
Wyniki i dyskusja 

Zlewnię Narwi można zaliczyć do zlewni użytkowanych rolniczo (62,9 % powierzchni 

stanowią tereny rolne), z dużym udziałem terenów seminaturalnych (35,6 %), słabo 

zurbanizowanych i uprzemysłowionych - tereny zantropogenizowane zajmują 1,5 % (tab. 1). 

Występujące zmiany jakości wody wzdłuż profilu podłużnego Narwi są rezultatem dostaw 

składnika z systemów niższych rangą taksonomiczną oraz ze zlewni bezpośredniej.  

W krajobrazie zlewni występują: wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie sandrowe i 

wysoczyzny jeziorne. Wśród powierzchniowych utworów geologicznych przeważają piaski, 

piaski gliniaste oraz pyły i żwiry piaszczyste, na których wykształciła się głównie pokrywa 

gleb: płowych, rdzawych i bielicowych. Zróżnicowanie glebowe badanych zlewni znajduje 

odzwierciedlenie w użytkowaniu ich terenu. Najwyższym udziałem terenów rolnych (około 

70 % ogólnej powierzchni) charakteryzują się zlewnie Orza, Ruża i Rozogi, którą pośród 

badanych wyróżnia wysoki (32 %) udział łąk i pastwisk. Największy udział terenów 

seminaturalnych (61%) ma zlewnia Omulwi (tab. 1). Zlewnie Pisy i Biebrzy mają charakter 

rolniczo-leśnych, a różnicuje je udział terenów podmokłych (zlewnia Biebrzy – 5%, Pisy – 

0,5%) i jezior (odpowiednio 2,2% i 8%). Zlewnia górnej Narwi klasyfikuje się jako leśno-

rolnicza z najwyższym pośród badanych udziałem terenów zurbanizowanych (2,7%). W 

obszarze wymienionej zlewni zlokalizowany jest Białystok będący największą aglomeracją 

systemu Narwi. 
 
Tabela 1. Użytkowanie terenu wybranych zlewni cząstkowych oraz systemu Narwi (do 
przekroju w Zambskach Kościelnych). 

Zlewnie cząstkowe 

Orza Ruża Rozogi  Biebrzy Pisy górnej 
Narwi Omulwi 

Zlewnia 
Narwi Grupy 

użytkowe 
%  

tereny 
zurbanizowane 1,1 0,6 0,5 1,1 0,9 2,7 1,3 1,5 

tereny rolne 79,0 72,6 66,3 65,5 52,9 45,2 37,4 62,9 
tereny 

seminaturalne 19,9 26,8 33,2 33,4 46,2 52,1 61,3 35,6 
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Pod względem średniej rocznej temperatury powietrza w porównywanych wieloleciach 

wartości były bardzo zbliżone (tab. 2). Z porównania średnich wartości temperatur w 

sezonach wynika, że nastąpiło ocieplenie badanego okresu zimowego (-1,4oC) w stosunku do 

trzydziestolecia 1966-1995 (-2,2oC). Średnia temperatura lata rozpatrywanego siedmiolecia 

była tylko o 0,3oC wyższa od średniej wieloletniej z okresu 1966-1995. Średnia suma  

opadów atmosferycznych z okresu 1997-2002 wynosiła 563 mm i była o 18 mm niższa od 

średniej porównywanego wielolecia. Średnio na półrocze letnie przypadło 63 % opadu 

rocznego, co jest porównywalne z udziałem średniej trzydziestoletniej. W analizowanym 

2002 roku średnia roczna temperatura powietrza była wyższa od porównywanych okresów, 

wynosiła 8,2oC, natomiast pod względem opadowym rok klasyfikował się jako normalny, a 

suma opadu wynosiła 510 mm. 
 
Tabela 2. Zmiany temperatury powietrza [oC] oraz opadów atmosferycznych [mm] w 
wybranych przedziałach czasowych oraz wieloleciach (stacja meteorologiczna Ostrołęka) 

Okres Cecha Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

suma opadu 563 206 169 357 114 
1997-2002 średnia temp. 7,9 -1,4 7,8 17,5 7,5 

suma opadu 581 217 170 364 129 
1966-1995 średnia temp. 7,6 -2,2 7,5 17,2 7,7 

 
 
Tabela 3. Porównanie sezonowych zmian odpływu wód z badanych zlewni  (dm3.s-1.km-2) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 
Orz 2,01 1,22 4,45 0,59 1,80 
Ruż 2,80 2,20 4,36 1,62 2,88 Rolnicze 

Rozoga 5,72 13,44 3,45 1,50 5,95 
Biebrza 7,83 20,16 5,38 1,36 3,64 Rolniczo-leśne Pisa 5,35 8,58 6,10 3,33 3,78 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 4,97 11,11 4,21 1,43 2,78 

Zlewnia leśna Omulew 5,34 11,12 4,56 1,79 4,29 

Rolniczo-leśne Narew 5,19 9,90 5,54 1,63 3,42 
 

Średni roczny odpływ wód z jednostki powierzchni (km2) różnicował się od 7,8 dm3.s-1 w 

zlewni Biebrzy do 2 dm3.s-1 w zlewni Orza (tab. 3), a największy wpływ na jego wielkość ma 

udział gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni. We wszystkich rozpatrywanych zlewniach 

odpływ wód w porze zimowej był wyższy niż latem. Najwyższy odpływ okresu zimowego 

dokonał się w zlewni Biebrzy i był 15-krotnie wyższy niż w sezonie letnim. Najniższe 

zróżnicowanie średnich wartości dotyczących zimy i lata (2,5-krotne)  wystąpiło w zlewni 
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Pisy, co uzasadnia występowanie jezior oraz dużych powierzchni leśnych w górnej i 

środkowej części zlewni. Najniższe wartości odpływu wystąpiły w porze letniej przeważnie w 

sierpniu i wrześniu, jedynie w zlewni Ruża dokonały się już w czerwcu i lipcu i różnicowały 

się od 0,6 (zlewnia Orza) do 3,3 dm3.s-1.km-2 (zlewnia Pisy), (tab. 3). 

Średnie roczne ilości azotu amonowego zawierały się od 0,05 w wodach Biebrzy, której 

zlewnia ma charakter rolniczo-leśnej do 1,02 mg.dm-3 w wodach Rozogi, odwadniającego 

zlewnię użytkowaną rolniczo (tab. 4). Koncentracja N-NH4 w wodach badanych rzek 

wykazała duże zróżnicowanie w zależności od pory roku. W wodach Rozogi, którą wyróżnia 

najwyższy pośród badanych udział łąk i pastwisk oraz wysoki udział gleb przepuszczalnych, 

zawartość składnika w porze zimowej była o około 72 % wyższa niż latem. W wodach 

odpływających z omawianej zlewni odnotowano najwyższe pośród badanych średnie stężenia 

we wszystkich porach roku. W wodach Omulwi, której zlewnia ma charakter leśnej, ale w 

dolinie realizowany jest również chów bydła wystąpiło podwyższenie stężeń N-NH4 we 

wszystkich porach roku. Koncentracja azotu amonowego była ściśle związana z wielkością 

odpływu wód rzecznych. Najwyższe zawartości omawianej formy azotu w wodach rzecznych 

wystąpiły w miesiącach zimowych, w których wystąpiły najwyższe odpływy jednostkowe 

wód (tab. 3, 4). 

Największe możliwości transportu azotu amonowego wykazały zlewnie, w których 

największy udział mają tereny trawiaste i na których realizowany jest chów bydła. Znacznie 

mniejszą dostawą składnika do wód rzecznych charakteryzowały się zlewnie, w których 

występują rozległe powierzchnie bagienne oraz jeziora. Nie stwierdzono wzrostu zawartości 

składnika w wodach Narwi po dostawie zanieczyszczeń z ośrodków miejskich położonych 

bezpośrednio nad Narwią (Łomży, Nowogrodu, Ostrołęki, Różana) oraz z aglomeracji 

Białostockiej. Biorąc pod uwagę odpływ składnika w cyklu rocznym (tab. 5) najwyższy 

odpływ (2,8 kg.ha-1) dokonał się ze zlewni Rozogi, a najniższy (0,05 kg.ha-1) ze zlewni 

rolniczej Orza z wysokim udziałem gruntów ornych, przeznaczanych pod uprawę zbóż i 

okopowych. Wielkości odpływu N-NH4 w poszczególnych porach roku z badanych zlewni 

nawiązywały wyraźnie do wielkości jednostkowego odpływu wód (tab. 3) oraz stężeń 

składnika (tab. 4). W cyklu rocznym odpływ składnika był najniższy latem, gdy dokonuje się 

najniższy odpływ wód. Znacznie wyższy odpływ wód rzecznych i składnika wystąpił w porze 

zimowej. Wpływ na wielkość ładunku azotu amonowego odpływającego ze zlewni Rozogi i 

Omulwi wywarły: rozwój  hodowli bydła w dolinach rzecznych,  wysoki (60 %) udział gleb 

lekkich, podatnych na straty składnika oraz funkcjonowanie sieci rowów melioracyjnych 

(dolina Rozogi), (tab. 5). 
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Na podstawie analizy porównawczej zawartości azotu amonowego w wodach badanych 

rzek oraz wielkości ładunku obliczonego dla ich zlewni wnioskowano, że oprócz warunków 

meteorologiczno-hydrologicznych, struktura użytkowania ziemi w dużym stopniu modyfikuje 

wymywanie składnika pod względem ilości w odpływie ze zlewni [Cieślewicz i in., 1996].  

Wielkości rocznego ładunku N-NH4 obliczone dla badanych zlewni cząstkowych są 

porównywalne z wartościami średniego ich odpływu ze zlewni krajobrazu leśnego i 

rolniczego określanymi w piśmiennictwie [Glińska-Lewczuk, Koc 2003].  
 
Tabela 4. Porównanie średnich sezonowych stężeń azotu amonowego w wodach badanych 
rzek (mg.dm-3) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 
Orz 0,11 0,13 0,11 0,06 0,12 
Ruż 0,12 0,20 0,04 0,06 0,18 Rolnicze 

Rozoga 1,02 2,17 0,69 0,60 0,55 
Biebrza 0,05 0,06 0,04 0,07 0,06 Rolniczo-leśne Pisa 0,08 0,06 0,06 0,07 0,13 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 0,06 0,08 0,04 0,07 0,06 

Zlewnia leśna Omulew 0,70 1,63 0,42 0,43 0,32 

Rolniczo-leśne Narew 0,07 0,07 0,07 0,05 0,11 
 
 
Tabela 5. Sumaryczne porównanie rocznych oraz sezonowych wielkości odpływu azotu 
amonowego wodami badanych rzek (kg.ha-1) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

Orz 0,05 0,01 0,02 0,01 0,01 
Ruż 0,10 0,04 0,02 0,01 0,04 Rolnicze 

Rozoga 2,80 2,30 0,19 0,08 0,28 
Biebrza 0,11 0,07 0,02 0,01 0,02 

Rolniczo-leśne 
Pisa 0,11 0,03 0,02 0,02 0,04 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 0,10 0,05 0,01 0,01 0,03 

Zlewnia leśna Omulew 1,94 1,63 0,15 0,06 0,13 

Rolniczo-leśne Narew 0,12 0,05 0,03 0,01 0,04 
 

Wnioski 

1. Wpływ na  zawartość oraz odpływ azotu amonowego wodami rzecznymi w cyklu 

rocznym mają wahania wielkości  jednostkowego odpływu wód. Przemieszczaniu 

składnika do wód rzecznych sprzyja wysoki (60 %) udział gleb lekkich w ogólnej 

powierzchni zlewni Omulwi i Rozogi. 
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2. Najwyższe średnie stężenia oraz ładunki N-NH4 odpływające wodami badanych rzek 

wystąpiły w porze zimowej, co ma związek z zanikiem pokrywy śnieżnej i odpływem 

wód roztopowych z obszaru zlewni. Najniższe w porze letniej, głównie w sierpniu i 

wrześniu.  

3. Struktura użytkowania powierzchni zlewni wpływa na wielkość odpływu azotu 

amonowego w wodach rzecznych. W zlewniach Orza i Ruża z 60 % udziałem gruntów 

ornych, gdzie największe znaczenie ma uprawa okopowych i zbóż     odpływało rocznie 

odpowiednio 0,05 i 0,1 kg.ha-1, natomiast w zlewni rolniczej Rozogi z dużym udziałem 

łąk i pastwisk (32 % ogólnej powierzchni zlewni) w ilości 2,8 kg.ha-1. 
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STĘŻENIA I ODPŁYW FOSFORU OGÓLNEGO Z WODAMI 
RZECZNYMI ZE ZLEWNI O ZRÓŻNICOWANYM UŻYTKOWANIU 

 
CONCENTRATIONS AND RIVER OUTFLOW OF TOTAL PHOSPHORUS FROM A 

CATCHMENT OF DIVERSIFIED USE 
 

Bożena Grabińska, Józef Koc, Andrzej Skwierawski, 
Katarzyna Sobczyńska-Wójcik, Małgorzata Rafałowska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 
 

Wstęp 

Związki fosforu uznawane są powszechnie za istotne zanieczyszczenia pochodzące z 

rolnictwa, a stanowiące zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych. Fosfor wnoszony w 

nadmiarze do środowiska wodnego powoduje wzrost nasilenia procesów eutrofizacji 

[Durkowski 1997, Koc i in., 2003]. Migracja fosforu do rzeki wiąże się głównie z erozją 

gleby i warunkami wilgotnościowymi w zlewni, jest więc zmienna w układzie sezonowym 

[Zdanowicz, Mioduszewski 1998].  

Celem pracy było wykazanie rozkładu koncentracji i odpływu fosforu wodami wybranych 

dopływów oraz Narwi w zależności od zróżnicowania warunków meteorologiczno-

hydrologicznych oraz w powiązaniu ze strukturą użytkowania zlewni. 

 

Materiał i metody badań 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badań z 2002 r., prowadzonych w 

systemie Narwi (do przekroju w Zambskach Kościelnych). Analizę porównawczą wykonano 

dla siedmiu rzek, wchodzących w skład zlewni cząstkowych Narwi: Orza (609 km2), Ruża 

(358 km2), Omulwi (2053 km2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 km2), Biebrzy (7057 km2) i 

górnej Narwi (6077 km2), istotnie zróżnicowanych pod względem warunków przyrodniczych 

oraz intensywności użytkowania i zaludnienia.  

Podstawę opracowania użytkowania ziemi stanowiło zdjęcie satelitarne wykonane z 

satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND COVER realizowanego w latach 

1990 – 1992, w uzupełnieniu wykorzystano mapy topograficzne. 

Charakterystykę warunków klimatycznych badanego terenu oparto na zestawieniu danych 

pomiarowych uzyskanych ze stacji meteorologicznej w Ostrołęce (IMGW w Białymstoku). 

W trakcie prac terenowych oprócz poboru próbek, które wykonywano raz w miesiącu 

(w okresie jesiennym i wiosennym zwiększano częstotliwość) odczytywano stany wód. 

Oznaczenia koncentracji fosforu wykonano zgodnie z powszechnie przyjętymi metodami 

[Hermanowicz i in., 1999]. Wielkości rocznych ładunków P og. odpływających z obszaru 
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badanej zlewni (kg.ha-1), określono jako iloczyn chwilowych przepływów wody w ciekach i 

odpowiadających im stężeń substancji. Średnie roczne wartości określono dla roku 

hydrologicznego, natomiast sezonową zmienność odpływu wód oraz stężeń i wielkości 

ładunków obliczono opierając się na następującym podziale: zima (I-III), wiosna (IV-VI), lato 

(VII-IX), jesień (X-XII).  

  

Wyniki i dyskusja 

Zlewnię Narwi można zaliczyć do reprezentatywnych zlewni nizinnych, użytkowanych 

rolniczo (62,9 % powierzchni zlewni stanowią tereny rolne), z dużym udziałem terenów 

seminaturalnych (35,6 % ogółu powierzchni), słabo zurbanizowanych i uprzemysłowionych - 

tereny zantropogenizowane zajmują 1,5 % (tab. 1). Pomimo wyraźnie określonego charakteru 

zlewni, występuje tu duże zróżnicowanie jednostek osadniczych (od zabudowy luźnej do 

zwartej – miejskiej), krajobrazowych i działalności człowieka. Chów zwierząt w zlewni 

prowadzony jest zarówno w sposób intensywny, jak i ekstensywny, „ekologiczny” 

[Prokopowicz 1997]. Prowadzona jest także uprawa zbóż, działalność drobno- i 

wielkoprzemysłowa, rzemieślnicza i usługowa.  

Środowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróżnicowanie warunków rozwoju 

rolnictwa, a przestrzenne występowanie form użytkowania ziemi w ich obszarze cechuje 

mozaikowatość. W krajobrazie zlewni występują: wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie 

sandrowe i wysoczyzny jeziorne. Wśród powierzchniowych utworów geologicznych 

przeważają piaski, piaski gliniaste oraz pyły i żwiry piaszczyste, na których wykształciła się 

głównie pokrywa gleb: płowych, rdzawych i bielicowych. Zróżnicowanie glebowe badanych 

zlewni znajduje odzwierciedlenie w użytkowaniu ich terenu. Najwyższym udziałem terenów 

rolnych (około 70 % ogólnej powierzchni) charakteryzują się zlewnie Orza, Ruża i Rozogi, 

którą pośród badanych wyróżnia wysoki (32 %) udział łąk i pastwisk. Największy udział 

terenów seminaturalnych (61%) ma zlewnia Omulwi (tab. 1). Zlewnie Pisy i Biebrzy mają 

charakter rolniczo-leśnych, a różnicuje je udział terenów podmokłych (zlewnia Biebrzy – 5%, 

Pisy – 0,5%) i jezior (odpowiednio 2,2% i 8%). Zlewnia górnej Narwi klasyfikuje się jako 

leśno-rolnicza z najwyższym spośród badanych udziałem terenów zurbanizowanych (2,7%). 

Zanieczyszczenie fosforem wód płynących w zlewni Narwi wynika przede wszystkim z 

rolniczej struktury użytkowania jej powierzchni. Dodatkowo na jakość wód negatywnie 

wpływają zanieczyszczenia z miejskich jednostek osadniczych oraz ścieki deszczowe 

zarówno z terenów wiejskich, jak i miejskich [Grabińska i in., 2004].  
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Tabela 1. Użytkowanie terenu wybranych zlewni cząstkowych oraz systemu Narwi (do 
przekroju w Zambskach Kościelnych). 

Zlewnie cząstkowe 

Orza Ruża Rozogi Biebrzy Pisy górnej 
Narwi Omulwi 

Zlewnia 
Narwi Grupy 

użytkowe 
% 

tereny 
zurbanizowane 1,1 0,6 0,5 1,1 0,9 2,7 1,3 1,5 

tereny rolne 79,0 72,6 66,3 65,5 52,9 45,2 37,4 62,9 

tereny 
seminaturalne 19,9 26,8 33,2 33,4 46,2 52,1 61,3 35,6 

 

Pod względem średniej rocznej temperatury powietrza w porównywanych wieloleciach 

wartości były bardzo zbliżone (tab. 2). Z porównania średnich wartości temperatur w 

sezonach wynika, że rozpatrywany okres zimowy był cieplejszy (-1,4oC) w stosunku do 

trzydziestolecia 1966-1995 (-2,2oC). Średnia temperatura lata rozpatrywanego siedmiolecia 

była tylko o 0,3oC wyższa od średniej wieloletniej z okresu 1966-1995. Średnia suma  

opadów atmosferycznych z okresu 1997-2002 wynosiła 563 mm i była o 18 mm niższa od 

średniej porównywanego wielolecia. Średnio na półrocze letnie przypadło 63 % opadu 

rocznego, co jest porównywalne z udziałem średniej trzydziestoletniej. W analizowanym 

2002 roku średnia roczna temperatura powietrza była wyższa od porównywanych okresów, 

wynosiła 8,2oC, natomiast pod względem opadowym rok klasyfikował się jako normalny, a 

suma opadów wynosiła 510 mm. 
 
Tabela 2. Zmiany temperatury powietrza [oC] oraz opadów atmosferycznych [mm] w 
wybranych przedziałach czasowych oraz wieloleciach (stacja meteorologiczna Ostrołęka) 

Okres Cecha Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

suma opadu 563 206 169 357 114 
1997-2002 

średnia temp. 7,9 -1,4 7,8 17,5 7,5 

suma opadu 581 217 170 364 129 
1966-1995 

średnia temp. 7,6 -2,2 7,5 17,2 7,7 
 

Średni roczny odpływ wód z jednostki powierzchni (km2) różnicował się od 7,8 dm3.s-1 w 

zlewni Biebrzy do 2 dm3.s-1 w zlewni Orza (tab. 3), a największy wpływ na jego wielkość ma 

udział gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni. We wszystkich zlewniach odpływ wód w 

porze zimowej był wyższy niż latem. Najwyższy odpływ okresu zimowego dokonał się w 

zlewni Biebrzy i był 15-krotnie wyższy niż w sezonie letnim. Najniższe zróżnicowanie 

średnich wartości dotyczących zimy i lata (2,5-krotne)  wystąpiło w zlewni Pisy, co uzasadnia 
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występowanie jezior oraz dużych powierzchni leśnych w górnej i środkowej części zlewni. 

Najniższe wartości odpływu wystąpiły w porze letniej przeważnie w sierpniu i wrześniu, 

jedynie w zlewni Ruża dokonały się już w czerwcu i lipcu i różnicowały się od 0,6 (zlewnia 

Orza) do 3,3 dm3.s-1.km-2 (zlewnia Pisy), (tab. 3). 
 

Tabela 3. Porównanie sezonowych zmian odpływu wód z badanych zlewni  (dm3.s-1.km-2) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

Orz 2,01 1,22 4,45 0,59 1,80 
Ruż 2,80 2,20 4,36 1,62 2,88 Rolnicze 

Rozoga 5,72 13,44 3,45 1,50 5,95 
Biebrza 7,83 20,16 5,38 1,36 3,64 

Rolniczo-leśne 
Pisa 5,35 8,58 6,10 3,33 3,78 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 4,97 11,11 4,21 1,43 2,78 

Zlewnia leśna Omulew 5,34 11,12 4,56 1,79 4,29 
Rolniczo-leśne Narew 5,19 9,90 5,54 1,63 3,42 

 
Średnie roczne stężenia fosforu ogólnego zawierały się od 0,08 mg.dm-3 w wodach 

Biebrzy, której zlewnia ma charakter rolniczo-leśnej do 0,6 mg.dm-3 w wodach Orza, 

odwadniającego zlewnię użytkowaną rolniczo (tab. 4). Koncentracja Pog. w wodach badanych 

rzek wykazała zróżnicowanie w zależności od pory roku. W wodach Orza, gdzie udział 

gruntów ornych wynosił 60 % ogólnej powierzchni zlewni, zawartość składnika w porze 

letniej była o około 52 % wyższa niż wiosną. W wodach odpływających z omawianej zlewni 

odnotowano najwyższe pośród badanych średnie stężenia we wszystkich porach roku. 

Najwyższe zawartości fosforu w wodach badanych rzek wystąpiły przeważnie w miesiącach 

letnich, w których wystąpiły najniższe odpływy jednostkowe wód (tab. 3, 4).  
 

Tabela 4. Porównanie średnich rocznych oraz sezonowych stężeń P og w wodach badanych 
rzek (mg.dm-3) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

Orz 0,60 0,55 0,44 0,92 0,47 
Ruż 0,42 0,55 0,39 0,35 0,40 Rolnicze 

Rozoga 0,15 0,12 0,16 0,17 0,16 
Biebrza 0,08 0,05 0,09 0,12 0,08 

Rolniczo-leśne 
Pisa 0,09 0,06 0,09 0,10 0,08 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 0,16 0,09 0,13 0,20 0,24 

Zlewnia leśna Omulew 0,17 0,11 0,20 0,22 0,19 

Rolniczo-leśne Narew 0,11 0,06 0,09 0,19 0,08 
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Największe możliwości transportu fosforu ogólnego wykazały zlewnie, w których 

największy udział mają tereny rolne. Znacznie mniejszą dostawą składnika do wód rzecznych 

charakteryzowały się zlewnie, w których występują rozległe powierzchnie trawiaste, bagienne 

oraz jeziora. Stwierdzono wzrost zawartości fosforu ogólnego (1,27 kg.ha-1.rok-1) w wodach 

Narwi po dostawie zanieczyszczeń z aglomeracji Białostockiej (górna Narew). Najniższy 

roczny odpływ składnika (0,13 kg.ha-1.rok-1) dokonał się ze zlewni rolniczo-leśnych Biebrzy i 

Pisy (tab. 5). Wielkości odpływu Pog w poszczególnych porach roku z badanych zlewni 

nawiązywały wyraźnie do wielkości jednostkowego odpływu wód (tab. 3). W cyklu rocznym 

odpływ składnika był najwyższy przeważnie w porze zimowej, gdy dokonuje się najwyższy 

jednostkowy odpływ wód. Podwyższony odpływ wód rzecznych i składnika wystąpił w porze 

wiosennej.   
 

Tabela 5. Sumaryczne porównanie rocznych oraz sezonowych wielkości odpływu P og 
wodami badanych rzek (kg.ha-1) 

Użytkowanie zlewni Zlewnia Rok Zima Wiosna Lato Jesień 

Orz 0,27 0,05 0,12 0,04 0,07 
Ruż 0,38 0,08 0,16 0,04 0,09 Rolnicze 

Rozoga 0,25 0,12 0,05 0,02 0,08 
Biebrza 0,13 0,06 0,03 0,01 0,02 

Rolniczo-leśne 
Pisa 0,13 0,04 0,04 0,03 0,03 

Leśno-rolnicze górna 
Narew 1,27 0,57 0,27 0,17 0,24 

Zlewnia leśna Omulew 0,23 0,09 0,06 0,03 0,06 

Rolniczo-leśne Narew 0,19 0,06 0,05 0,03 0,05 
 

Na podstawie analizy porównawczej zawartości fosforu ogólnego w wodach badanych 

rzek oraz wielkości ładunku obliczonego dla ich zlewni wnioskowano, że oprócz warunków 

meteorologiczno-hydrologicznych, struktura użytkowania ziemi w dużym stopniu modyfikuje 

wymywanie składnika pod względem ilości w odpływie ze zlewni [KOC 1998].  

Wielkości rocznego ładunku Pog obliczone dla badanych zlewni cząstkowych są 

porównywalne z wartościami średniego ich odpływu ze zlewni krajobrazu leśnego i 

rolniczego określanymi w piśmiennictwie [GLIŃSKA-LEWCZUK, KOC 2003].  

 

Wnioski 

1. Wpływ na  zawartość oraz odpływ fosforu ogólnego wodami rzecznymi w cyklu rocznym 

miały koncentracja ludności w obszarze zlewni (górna Narew) oraz wahania wielkości  
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jednostkowego odpływu wód. Przemieszczaniu składnika do wód rzecznych sprzyja 

wysoki (60 %) udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni zlewni Orza i Ruża. 

2. Najwyższe średnie stężenia P og. w wodach badanych rzek wystąpiły w porze letniej, 

natomiast najniższe przeważnie zimą. Odpływ składnika ma związek z zanikiem pokrywy 

śnieżnej i odpływem wód roztopowych z obszaru zlewni. Najwyższy dokonał się w 

okresie zimy, a w zlewniach Orza i Ruża wystąpił wiosną.  

3. Struktura użytkowania powierzchni zlewni wpływa na wielkość odpływu fosforu 

ogólnego w wodach rzecznych. W zlewniach Orza i Ruża z 60 % udziałem gruntów 

ornych, gdzie największe znaczenie ma uprawa okopowych i zbóż odpływało rocznie 

odpowiednio 0,27 i 0,38 kg.ha-1, natomiast ze zlewni rolniczo-leśnych Biebrzy i Pisy, 

gdzie w dolinach występują rozległe bagna oraz jeziora  w ilości 0,13 kg.ha-1. 

 

Literatura 

DURKOWSKI T. 1997. Zasoby wodne a jakość wody w rolnictwie. Zesz. Eduk. 3/97, Wyd. IMUZ 

Falenty: 17-38. 

GLIŃSKA-LEWCZUK K., KOC J., 2003. Przyrodnicze uwarunkowania odpływu substancji ze zlewni 

potoku leśnego (Pojezierze Mazurskie).W: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Poznań 27-

28. 09.2003, AR Pozn.: 100-112. 

GRABIŃSKA B., KOC J., GLIŃSKA-LEWCZUK K. 2004. Wpływ użytkowania zlewni Narwi na 

zagrożenie wód związkami fosforu. W: Nawozy i Nawożenie. IUNG, Puławy 2/2004: 178-191. 

HERMANOWICZ W., DOJLIDO J., DOŻAŃSKA W., KOZIOROWSKI B., ZERBE J. 1999. 

Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wydanie II. Wyd. Arkady, Warszawa. 

KOC J., 1998. Wpływ intensywności użytkowania terenu na wielkość odpływu biogenów z obszarów 

rolniczych. Rocz. AR Pozn. CCCVII, Roln. 52: 101-106. 

KOC J., SZYMCZYK S., CYMES I., 2003. Odpływ substancji z gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 

493: 395-400. 

PROKOPOWICZ J. 1997. Charakterystyka dotychczasowego poziomu organizacji i intensywności 

produkcji rolniczej w Kotlinie Kurpiowskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 435: 165-177. 

ZDANOWICZ A., MIODUSZEWSKI W. 1998. Określenie wpływu rolnictwa i mineralizacji materii 

organicznej na jakość wód w zlewni rzeki Narwi w obrębie województw łomżyńskiego i ostrołęckiego. 

Konferencja „Racjonalizacja gospodarki wodnej zlewni Narwi i jej dopływów na obszarze 

województw ostrołęckiego i łomżyńskiego”. Wyd. IMUZ Falenty: 27ss. 

 

Słowa kluczowe: zlewnie rolnicze, fosfor ogólny, sezonowość zawartości i odpływu 
 

 92 



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W WYBRANYCH GATUNKACH 
ROŚLIN W GRADIENCIE ŚRODOWISKOWYM WOKÓŁ MOGILNIKA 

PESTYCYDOWEGO 
 

HEAVY METAL CONTENT IN PLANTS IN DEPENDENCE ON ENVIRONMENTAL 
GRADIENT NEAR BY TO PESTICIDE TOMB 

 
Mirosław Grzybowski1, Zbigniew Endler1, Krystyna A. Skibniewska2, Janusz 

Guziur1, Izabela Zmysłowska1, Józef Szarek3 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Wydział Ochrony Wód i Rybactwa, 
2 Wydział Nauki o Żywności,  3 Wydział Medycyny Weterynaryjnej  

 

Wstęp 

W latach siedemdziesiątych XX wieku powstało w Polsce wiele tzw. mogilników 

przeznaczonych do składowania wycofanych ze stosowania preparatów zawierających 

insektycydy chloroorganiczne. Lokalizowano je generalnie bez uprzednich badań 

geologicznych, w miejscach przypadkowych, budując niedbale i bez odpowiednich izolacji. 

Nie wszystkie oznakowano w sposób trwały, co stwarza obecnie problemy z lokalizacją 

celem przeniesienia zalęgających w nich odpadów w miejsca lepiej zabezpieczone lub do 

neutralizacji. 

Celem pracy było oznaczenie zawartości wybranych metali ciężkich (ołowiu i kadmu) w 

wybranych gatunkach roślin pobranych z terenu mogilnika i otaczających go ekosystemów w 

celu określenia ich zdolności bioindykacyjnych. Ponadto, celem było określenie wpływu 

składowiska pestycydowego na otaczające zbiorowiska roślinne. 

(Grant KBN 3P04G01922).  
 

Materiał i metody 

Materiał: mech (Ceratodon purpurens) – 2 próbki, jastrzębiec kosmaczek (Hieracium 

pilosella) - 2, bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum) - 5, trzcina pospolita (Phragmites 

australis) - 14 pobrano pod koniec okresu wegetacyjnego, w październiku 2003 roku z terenu 

obejmującego mogilnik pestycydowy, następnie z położonych w bezpośredniej bliskości: od 

strony północnej – żwirowiska, południowej – lasu i zachodniej – bagienka (Grzybowski i in. 

2004). Rośliny pobrano również z terenów położonych nieco dalej: rowu melioracyjnego 

odprowadzającego wodę do jeziora, oraz obrzeża stawu rybnego. Na badanym terenie 

występują gleby bielicowe właściwe wytworzone z ubogich w składniki odżywcze skał 

luźnych. Umyte rośliny wysuszono, następnie zmineralizowano w mieszaninie kwasów: 

azotowego (V) i nadchlorowego (VII). Ołów i kadm oznaczono za pomocą spektrometrii 
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absorpcji atomowej w płomieniu stosując aparat AA Unicam 939/959 Solar wyposażony w 

stację danych ADAX i lampę deuterową.  

Do ustalenia stanowisk podobnych do siebie pod względem zawartości badanych metali 

ciężkich zastosowano metodę analizy skupień przeprowadzona przy pomocy programu 

STATISTICA 6.1. 
 
Omówienie wyników 

Analizowany materiał roślinny zawierał niskie stężenia badanych metali; mech zawierał 

średnio 1,18 mg.kg-1 Pb i 0,039 mg.kg-1 Cd,, jastrzębiec kosmaczek odpowiednio 0,95 i 0 033, 

bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum) – 0,19 i 0 061 oraz trzcina pospolita 0,15 i 0,011 

mg.kg-1, Największą koncentrację ołowiu oznaczono w gatunku Ceratodon purpurens 

pobranym z bezpośredniego sąsiedztwa studni mogilnika, natomiast kadmu - w Artemisia 

abrotanum pobranym z tegoż terenu.  

Metoda analizy skupień dla Phragmites australis pozwoliła na wyodrębnienie trzech 

stanowisk: stawu, skraju lasu i jeziora, najbardziej podobnych do siebie pod względem 

zawartości ołowiu. Analizując podobieństwo stanowisk pod względem zawartości kadmu 

wyodrębniono dwie pary stanowisk badawczych: najbardziej podobne do siebie były: skraj 

lasu i jezioro, następnie staw i bagienko, natomiast rów melioracyjny był stanowiskiem 

najbardziej odbiegającym od pozostałych.  

Wykazano, ze pomimo kilkudziesięcioletniego okresu oddziaływania 

nieszczelnego mogilnika na otaczające środowisko nie zostało ono skażone badanymi 

metalami ciężkimi: ołowiem i kadmem. Poszczególne analizowane gatunki wykazywały 

podobne zawartości badanych metali ciężkich w różnych warunkach siedliska i różnych 

odległościach od mogilnika. Świadczy to o niewielkiej przydatności tych gatunków jako 

bioindykatorów skażenia środowiska charakteryzującego się glebami lekkimi, a więc o małej 

pojemności sorpcyjnej jonów metali. 
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CHROM, NIKIEL, MIEDŹ I MANGAN W GLEBACH POŁOŻONYCH 
WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLECKIEJ 

 
THE CONTENT OF CHROMIUM, NICKEL, COOPER AND MAGANESE IN SOILS 

ALONG WISE OF SIEDLCE CIRCULAR ROAD 
 

Dorota Kalembasa, Krzysztof Pakuła, Marcin Becher 
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej 

 
Wstęp 

Ekosystemy i ich integralny składnik gleby, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
ruchliwych szlaków komunikacyjnych, są narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia 
związane z ruchem kołowym pojazdów mechanicznych, w tym metalami ciężkimi 
(Kalembasa i in. 2001). Znaczna część tych gleb jest użytkowana rolniczo, co stwarza 
możliwość włączenia metali ciężkich w łańcuch pokarmowy z uczestnictwem człowieka, 
zwłaszcza w warunkach większego zakwaszenia środowiska glebowego, niekorzystnego 
potencjału redox i niskiej pojemności sorpcyjnej gleb. Istnieje więc potrzeba badań 
monitorujących stężenie metali ciężkich w glebach znajdujących się pod presją 
zanieczyszczeń, łącznie z podstawowymi właściwościami gleb, w odniesieniu do tła 
geochemicznego poszczególnych pierwiastków. Taki właśnie był cel podjętych badań. 

Badania glebowe prowadzono wzdłuż istniejącej od połowy lat osiemdziesiątych, 
ruchliwej 10 kilometrowej obwodnicy siedleckiej, będącej częścią międzynarodowej trasy 
E-30, okalającej miasto Siedlce od strony południowo-zachodniej i południowej. Dziewięć 
odkrywek glebowych umiejscowiono na użytkach rolnych po obu stronach jezdni w 
odległości 15 m od jej osi. Stwierdzono zróżnicowanie morfologiczne badanych gleb, które 
zakwalifikowano do gleb płowych (5 profili), czarnych ziem (2 profile) i słabo 
wykształconych ze skał luźnych (2 profile). Z wyróżnionych 40 poziomów genetycznych 
pobrano materiał glebowy, w którym oznaczono podstawowe właściwości fizyczne, 
fizykochemiczne i chemiczne, metodami powszechnie przyjętymi w laboratoriach 
gleboznawczych. Zawartość metali oznaczono na atomowym spektrometrze emisyjnym z 
indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP–AES), Optima 3200 RL, firmy Perkin Elmer. Po 

mineralizacji próbek na „sucho” w temperaturze 450°C sporządzono wyciągi pierwiastków, w 
20 % HCl.  
 
Omówienie wyników 

Prowadzone badania glebowe wykazały zróżnicowanie pokrywy glebowej wzdłuż 
obwodnicy (typowe dla Wysoczyzny Siedleckiej), objawiające się w cechach 
morfologicznych oraz właściwościach fizycznych, fizyko-chemicznych i chemicznych. 
Właściwości gleb słabo wykształconych ze skał luźnych i niektórych gleb płowych, takie jak, 

 95



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 
mały udział frakcji części spławialnych, niska zawartość materii organicznej, zakwaszenie 
oraz niska pojemność sorpcyjna, mogą wskazywać na mniejszą odporność tych gleb na 
czynniki degradujące. Stwierdzono silne, dodatnie związki korelacyjne pomiędzy zawartością 
omawianych metali, a  pH, T, zawartością węgla i części spławialnych.  

 
Tabela. Wybrane właściwości gleb oraz zawartość Cr, Ni, Cu i Mn w wyciągu 20% HCl             
            (zakresy dla poziomów genetycznych) 

Cr Ni Cu Mn Typy 
gleb* 

Poziomy 
gene-
tyczne 

% frakcji  
<0,02 mm 

pHKCl T** 
 

Corg 
[%] 

mg · kg-1 s.m. gleby 

I 

A i AEet  
E et 
Bt 
C 

17-23 
13-23 
20-44 
12-26 

4,1-6,5 
4,3-6,3 
5,0-6,3 
4,7-5,1 

48,8-143 
30,0-67,0 
52,0-160 
64,0-98,0 

0,81-2,01 
0,07-0,37 
0,05-0,12 
0,04-0,12 

5,51-11,0 
4,82-9,38 
4,84-32,6 
14,6-21,5 

5,87-10,6 
4,20-10,2 
7,76-36,8 
10,8-26,8 

2,61-8,12 
2,50-5,68 
2,99-15,3 
9,12-11,9 

137-819 
106-336 
166-396 
95,2-396 

II A 
C 

19-25 
13-29 

6,0-7,0 
5,8-6,3 

207-270 
32,5-72,0 

1,67-3,49 
0,03-0,07 

11,3-14,8 
5,47-15,4 

7,79-10,8 
5,46-9,03 

6,93-8,49 
2,94-5,59 

217-257 
43,3-83,2

III A 
C 

12-14 
7-14 

4,3-5,9 
4,5-5,2 

73,8-103 
18,5-47,0 

0,92-1,12 
0,03-0,09 

4,12-6,22 
2,53-5,49 

3,01-6,60 
2,88-5,95 

2,73-5,56 
0,99-1,97 

151-189 
9,80-136 

* I - płowe, II - czarne ziemie, III - słabo wykształcone ze skał luźnych           ** - pojemność sorpcyjna w mmol (+) · kg-1

 
Przyjmując za podstawę opracowane przez Kabatę-Pendias i współautorów (1995) wartości 

zanieczyszczeń dla gleb ornych można stwierdzić, że badane gleby zawierały niską, 

„naturalną” zawartość metali ciężkich, z wyjątkiem kilku poziomów genetycznych gleb 

płowych, gdzie stwierdzono „podwyższoną” zawartość, bądź „słabe zanieczyszczenie” 

chromem i niklem. Uwzględniając dane z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. 

2002), zawartość metali ciężkich w analizowanych glebach, mieściła się w wartościach 

dopuszczalnych stężeń na gruntach rolnych. 
 
Wnioski 

1. W badanych glebach położonych wzdłuż obwodnicy siedleckiej decydujący wpływ na      

zawartość chromu, niklu, miedzi i manganu miała skała macierzysta oraz w niewielkim  

stopniu antropogenizacja środowiska.  

2. Profilowe rozmieszczenie badanych składników zróżnicowały procesy pedologiczne, 

przede wszystkim akumulacja biologiczna i proces płowienia. 
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH I WIELOPIERŚCIENIOWYCH 
WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W GLEBACH 

POŁOŻONYCH W POBLIŻU DROGI SZYBKIEGO RUCHU 
WROCŁAW – OLEŚNICA 

 
CONTENT OF HEAVY METALS AND POLYCLINIC AROMATIC HYDROCARBONS 

IN SOILS NEAR THE HIGHROAD WROCŁAW – OLEŚNICA 
 

Dorota Kawałko 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego 

 
Celem niniejszej pracy jest oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu oraz określenie stopnia 

zanieczyszczenia przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne gleb pól uprawnych w 

pobliżu drogi szybkiego ruchu Wrocław – Oleśnica. Badania przeprowadzono w czerwcu 

2003 roku na polach uprawnych, położonych po obu stronach drogi oraz wykonano odkrywkę 

glebową z dala od źródła emisji (ok. 1000 m), aby wykluczyć bezpośredni wpływ traktu 

komunikacyjnego na gromadzenie się metali ciężkich i WWA w powierzchniowej warstwie 

gleby (tło). Próbki glebowe pobrano z głębokości: 0 –15 cm oraz 25 – 30 cm w odległości 5, 

25, 50 i 100 metrów od drogi szybkiego ruchu.  W analizowanych próbkach określono ogólną 

zawartość kadmu i ołowiu metodą AAS po mineralizacji w stężonym kwasie nadchlorowym 

oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii 

cieczowej. W badanych próbach glebowych oznaczono podstawowe WWA, tj.: fluoren, 

fenantren, piren, chryzen, benzo(a)piren. Obliczono również sumę tych związków.  

Badane gleby należą do brunatnych właściwych wytworzonych z pyłów. Charakteryzują 

się niewysoką zawartością próchnicy, która w poziomie powierzchniowym wynosi od 1,45 % 

do 2,14%, a w warstwie 25 – 30 cm przyjmuje wartości od 1,31 % do 1,95 %. Odczyn tych 

gleb waha się od lekko kwaśnego do zasadowego. Analizowane gleby wykazują bardzo 

wysoką zasobność w formy przyswajalne fosforu i potasu, natomiast ilość przyswajalnego 

magnezu jest zróżnicowana i kształtuje się od zawartości średnich do bardzo wysokich. Z 

przeprowadzonych badań wynika, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [2002] 

zawartość metali ciężkich nie przekracza dopuszczalnych stężeń, choć odnosząc się do 

wytycznych IUNG [Kabata – Pendias i in. 1995] dla tych grup glebowych wartości te są 

podwyższone w przypadku próbek pobranych w odległości 5 m i 25 m od drogi szybkiego 

ruchu. 
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Analizując wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne poziomy genetyczne 

wykonanego profilu glebowego (tło) charakteryzują się niską zawartością tych substancji, 

która maleje wraz z głębokością, co świadczy o kumulacji WWA w powierzchniowej 

warstwie gleby [Maliszewska – Kordybach 1993]. Zawartość oznaczonych WWA jest 

zróżnicowana w poszczególnych próbkach glebowych. Ilość fenantrenu wynosi od 0,34 µg/kg 

s.m. do 7,2 µg/kg s.m. i nie przekracza dopuszczalnej normy 100 µg/kg s.m. [Rozp. Min 

Środ. 2002]. Ilość chryzenu waha się w granicach od 12,60 µg/kg s.m. do 164,22 µg/kg s.m. i 

przekroczona jest w próbkach glebowych położonych w odległości 5 m od drogi. Zawartość 

banzo(a)pirenu jest podwyższona w próbkach pobranych w odległości 5 m i 25 m od źródła 

emisji, a wartości te kształtują się na poziomie od 5,60 µg/kg s.m. do 112,20 µg/kg s.m. 

Stężenie pirenu nie ujętego w Rozporządzeniu waha się w granicach od 72,93 µg/kg s.m. do 

284,24 µg/kg s.m. i jest najwyższa spośród wszystkich analizowanych związków. We 

wszystkich próbkach obserwuje się spadek zawartości WWA wraz ze wzrostem odległości od 

drogi szybkiego ruchu, co potwierdzają inni autorzy [Maliszewska – Kordybach 1993, 

Traczewska 1998]. Suma analizowanych wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych 

wynosi od 100,80 µg/kg s.m. do 556,34 µg/kg s.m. i w żadnym przypadku nie przekracza 

dopuszczalnego stężenia 1000 µg/kg s.m. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w wyniku przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, iż analizowane gleby położone w odległości do 25 m od drogi są zanieczyszczone 

przez WWA. 
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Rolnictwo, zwłaszcza z dużym udziałem produkcji zwierzęcej stanowi istotne źródło 

zanieczyszczeń atmosfery amoniakiem. W gospodarstwie emisja amoniaku ma miejsce na 

każdym kolejnym etapie jego produkcji, poczynając od usuwania odchodów zwierzęcych z 

budynków inwentarskich, poprzez ich przechowywanie na gnojowniach i stosowanie w 

postaci nawozów naturalnych. Wielkość tego typu gazowych strat azotu jest znacznie 

zróżnicowana i zależy głównie od sposobu gospodarowania odchodami zwierzęcymi. 

Znaczący strumień ulatniającego się amoniaku pochodzi z gospodarskich składowisk 

nawozów naturalnych oraz budynków inwentarskich. Pomimo wykonania wielu opracowań 

zagadnienie to, zwłaszcza w kontekście identyfikacji ilościowej, jest nadal otwartym 

problemem badawczym. W ostatnim okresie prowadzone są intensywne poszukiwania 

wiarygodnych, ilościowych metod oceny emisji amoniaku w oparciu o względnie tanie i 

proste techniki pomiarowe. W zależności od zainstalowanego systemu wentylacji 

pomieszczeń inwentarskich przyjmuje się odpowiednią strategię pomiarową oraz 

matematyczno – fizyczny model obliczeniowy. 

W pracy przedstawiono wyniki ilościowej oceny emisji amoniaku z budynków 

inwentarskich (obór) znajdujących się w trzech wybranych żuławskich gospodarstwach 

mlecznych stosujących obornikowo-gnojówkowy system utylizacji odchodów zwierzęcych. 

Elementami różnicującymi obiekty badawcze były: średni stan obsady zwierząt w 

gospodarstwie (bydło mleczne), sposób usuwania odchodów (mechaniczny, ręczny) oraz 

system wentylacji budynku (wentylacja grawitacyjna, mechaniczna). W budynku 

inwentarskim z zainstalowanym systemem wentylacji mechanicznej, włączanej okresowo, 

odchody zwierzęce usuwano ręcznie, w dwóch pozostałych budynkach z systemem 

wentylacji grawitacyjnej, odchody zwierzęce usuwano mechanicznie. Oceny emisji amoniaku 

dokonano przy zastosowaniu dwóch różnych technik pomiarowych tj. techniki dozymetrii 

pasywnej wykorzystując tzw. próbniki Ferma [Schorring, i inni, 1992] oraz techniki 

dozymetrii dynamicznej wykorzystując rurki wskaźnikowe firmy Drager. Metody te są mniej 
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zaawansowane instrumentalnie niż metody wykorzystujące drogie elektroniczne detektory 

gazów, jednak ogólnie akceptowane [Phillips i inni, 2001] i łatwe do praktycznego wdrożenia.  

W metodzie dozymetrii pasywnej z zastosowaniem próbników Ferma, czas ich ekspozycji 

wynosił 2 godziny. Natomiast próbniki z wymuszonym przepływem powietrza (Drager) 

rejestrowały wartości chwilowych stężeń amoniaku w powietrzu budynków inwentarskich na 

wysokości 1,5 m. Techniką dozymetrii dynamicznej wykonano również pomiary w kanale 

wentylacyjnym. Na podstawie danych opisujących wydajność wentylatora, prędkość 

przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym, powierzchnię przekroju wewnętrznego 

kanałów wentylacyjnych oraz stężenie amoniaku w przepływającym powietrzu, oszacowano 

wielkość jego emisji z poszczególnych obiektów. Uzyskane średnie dobowe wartości stężeń 

amoniaku, bez względu na zastosowaną metodę pomiaru, kształtowały się w przedziale od 1,5 

do 5 ppm, przy czym  w powietrzu kanałów wentylacyjnych (wysokość 2,6 m) notowano 

nieco wyższe stężenia rzędu 2 do 7 ppm. Należy dodać, że pomiary wykonywano zimą br. 

przy ujemnych temperaturach powietrza na zewnątrz budynku. Ostatecznie oszacowana 

emisja amoniaku kształtowała się na poziomie od 38,3 do 44,4 mgNH3•SD-1•h-1 przy systemie 

wentylacji grawitacyjnej, zaś 71,9 mgNH3•SD-1•h-1 przy systemie wentylacji mechanicznej. 

Uzyskane wyniki pomiarów porównano z literaturą tematu [Kuczyński, 2002] gdzie autor 

cytuje wyniki pomiarów uzyskane przez Groota Koerkampa i wsp. [1998]. Rejestrowane 

przez nich stężenia amoniaku w oborze ściołowej, z mechanicznym systemem wentylacji, 

kształtowały się w przedziale od 0,9 do 5,7 ppm, co w rezultacie powodowało stosunkowo 

dużą emisję amoniaku do atmosfery, rzędu od 260 do 890 mgNH3•SD-1•h-1.  
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Wstęp 

Jakość wód w ciekach uzależniona jest w głównej mierze od rodzaju zlewni. Na parametry 

jakościowe wód wpływają także gleby występujące w dolinach rzecznych. W woj. podlaskim 

główne rzeki Narew, Supraśl, Nereśl Płoska Turośnianka przepływają przez obszary 

mokradłowe lub przez siedliska pobagienne. W latach o zwiększonej ilości opadów, lub w 

okresach roku, charakteryzujących się znacznymi opadami obserwuje się zmiany jakości wód 

w ciekach przepływających przez tereny gleb hydrogenicznych. Przy zwiększonych 

przepływach  występuje  wzrost zawartości substancji organicznej w wodach, zmiana barwy 

wody. Zmiana wskaźników jakościowych wody, w tym szczególnie ich   pogorszenie ma 

istotne znaczenie w przypadkach pobierania wody z cieków do celów spożywczych. Wzrost 

zawartości pierwiastków biogennych oraz rozpuszczonej substancji organicznej [DOC]  może 

być powodowany mineralizacją  gleb pobagiennych, położonych bezpośrednio przy cieku. 

Celem badań było określenie wpływu stopnia mineralizacji gleb torfowo-murszowych 

położonych w dolinie rzeki  na jakość wód rzeki Supraśl. 

 
Omówienie wyników 

Badania wód rzeki Supraśl wskazują na podwyższone stężenia związków azotu, fosforu 

oraz makroelementów w niektórych miejscach wzdłuż biegu rzeki. Niektóre z nich są w 

zasięgu oddziaływania źle działających oczyszczalni ścieków, ale niektóre sąsiadują z 

obszarami pokrytymi glebami pobagiennymi i ich pochodnymi. Jak się wydaje odpływy z 

tych obszarów są przyczyną niektórych anomalii w składzie wód Supraśli. Kiryluk, [2003] 

twierdzi, że wody z rowów melioracyjnych na łąkach pobagiennych z obszaru Dolnej 

Supraśli zawierają podwyższone stężenia związków azotu. Dodatkowe badania wód z rowów 

melioracyjnych potwierdziły te przypuszczenia. Wody z rowów melioracyjnych potencjalnie 

mogą zawierać zwiększone ilości składników przenikających z wód gruntowych, a także ze 

spływów powierzchniowych [Ryszkowski, 1992]. Gotkiewicz i Gotkiewicz [1991] twierdzą, 

że gleby pobagienne w wyniku zachodzących procesów fizycznych i chemicznych mogą 

uwalniać znaczne ilości związków biogennych.  
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Wnioski 

1. Odpływy z obszarów pokrytych glebami pobagiennymi wywołują wzrost stężeń 

związków azotu i makroelementów w wodach Supraśli. 

2. Gleby pobagienne w zlewni Supraśli są oprócz źródeł punktowych w postaci źle 

działających oczyszczalni ścieków dodatkowym źródłem pierwiastków biogennych dla jej 

wód. 

 
Literatura 

Gotkiewicz J., Rotkiewicz M.: Gospodarowanie azotem na glebach torfowych. Bibl. Wiad. 

IMUZ, 77, 59-76, 1991. 

Kiryluk A.: Wpływ sposobu użytkowania torfowiska niskiego na zawartość miogenów i 

innych składników w wodach gruntowych i wodach z rowów melioracyjnych na obiekcie 

Supraśl Dolna, Acta Agrophys., 87, 245-253, 2003 

Ryszkowski L.: Rolnictwo a zanieczyszczenia obszarowe środowiska. Post. Nauk Roln., 4, 3-

14, 1992. 

 102 



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 

SEZONOWOŚĆ ODPŁYWU AZOTANÓW Z GLEB UPRAWNYCH 
W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU MELIORACYJNEGO 

 
SEASONALITY OF NITRATES OUTFLOW FROM CULTIVATED IN RELATION 

TO RECLAMATION SYSTEM 
 

Józef Koc, Kamil Solarski, Andrzej Rochwerger 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 

 
Wstęp 

Rolnictwo współczesne naruszyło naturalny, zharmonizowany i w miarę zamknięty obieg 

materii w ekosystemie przez wprowadzenie dodatkowych ilości i nowych substancji (nawozy, 

środki ochrony roślin), spulchnienie gleb i przyspieszenie obiegu wód. Dotyczy to 

szczególnie azotu uważanego za podstawowy czynnik produkcji, którego obieg w 

agroekosystemie jest wrażliwy na warunki siedliskowe. Ulega on łatwo przemianom między 

formami organicznymi i mineralnymi. Wysoka produkcyjność azotu sprzyja stosowaniu go w 

dawkach przekraczających optymalne zaopatrzenie roślin, powodujących niepełne jego 

wykorzystanie [Fotyma 1996, Sapek 1996]. Stąd jednym z pierwszych objawów 

zanieczyszczenia środowiska przez rolnictwo było pojawienie się znaczących, często 

niebezpiecznych ilości azotanów w wodach gruntowych i powierzchniowych obszarów 

wiejskich. [Koc i wsp. 1996]. 

Od kilkudziesięciu lat stwierdza się związek stężeń azotanów w wodach z intensywną 

produkcją rolną. Ma temu zapobiec stosowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych, [Fotyma 

1996]. Odpływ azotanów do wód powierzchniowych należy wiązać z systemami odwodnienia 

gleb, które były tworzone z myślą o jak najszybszym odpływie wód, co przyspiesza 

nagrzewanie gleb i uruchomienie procesów biologicznych oraz odpływ biogenów [Koc, 

Szymczyk  2003; Lipiński 2003]. Rola systemów melioracyjnych w odprowadzaniu 

biogenów do wód, jest ciągle dyskusyjna. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych na 

optymalnym dla roślin poziomie i wcześniejsze wiosenne ocieplenie gleb, sprzyja rozwojowi 

systemu korzeniowego i pobierania składników z głębszych warstw gleby. Brak odwodnienia 

nie tylko ogranicza odpływ biogenów poza glebę, ale powodując niedobory tlenu, sprzyja 

denitryfikacji azotanów. Problemem jest regulacja odpływu wód i ich retencja w obrębie 

ekosystemów rolniczych na okres letnich niedoborów. Dałoby to możliwość powrotu 

biogenów do obiegu rolniczego. Dopracowanie powyższych koncepcji i ich skuteczność 

zależą od poznania dynamiki odpływu biogenów systemami melioracyjnymi. 
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Metodyka badań 

Badania przeprowadzono na Pojezierzu Olsztyńskim w latach 1992-1999, na dwu 

zlewniach: zdrenowanej o powierzchni o powierzchni 8 ha i odwodnionej rowami o 

powierzchni 72,8 ha. W badanych zlewniach prowadzono pomiary odpływu wód z 

częstotliwością co 10 dni i pobierano próbki wód do analiz raz w miesiącu. W pobranych 

próbkach wód oznaczono azotany metodą kolorymetryczną z kwasem dwusultofenolowym. 

Ładunek azotanów określono jako sumę iloczynów, chwilowych przepływów wód i stężenia 

w nich azotanów. 
 

Wyniki badań 

Na podstawie prowadzonych 8 – letnich badań dokonano charakterystyki badanych 

obiektów pod względem hydrologicznym i odpływu azotanów (rys. 1-3). Stwierdzono istotne 

różnice w poziomie przebiegu badanych parametrów. W zlewni drenarskiej stwierdzono 2 

krotnie wyższy odpływ wód, 15 krotnie wyższe stężenie w nich azotanów i 20 krotnie wyższy 

ładunek azotanów niż w zlewni odwodnianej rowami. Jest cechą charakterystyczną, że 

odpływ wód narasta od początku roku hydrologicznego (listopad) do marca przy odwodnieniu 

rowami i kwietnia przy odwodnieniu drenami, kiedy to osiąga maksimum, a następnie 

stopniowo obniża się. W przypadku rowów maksimum marcowe jest 50 krotnie wyższe od 

minimum stwierdzonego w sierpniu. W zlewni drenarskiej stwierdzono latem istotnie wyższe 

odpływy niż w rowach i były one na poziomie 45% maksimum kwietniowego. Odwodnienie 

rowami powoduje więc duże różnice w odpływach sezonowych, znacznie większe niż 

drenowanie (rys. 1). 
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Rys. 1. Wpływ systemu melioracyjnego na średnie spływy jednostkowe (dm3*s-1*km-2)w 

latach 1992-1999.  
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Rys. 2. Wpływ systemu melioracyjnego na średnie stężenie azotanów (mg*N-NO3*dm-3)  
             w latach 1992-1999. 
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Rys. 3. Wpływ systemu melioracyjnego na odpływ ładunku azotanów  (kg*ha-1*rok-1) w  
             latach 1992-1999. 
 

Stężenie azotanów osiągnęło swoje maksima w wodach w okresie zimy od stycznia do 

kwietnia, a maksimum odpływu wystąpiło w marcu i kwietniu, zaś minima w sierpniu (rys. 2 

i 3). Powyższy przebieg zależności postanowiono przeanalizować na tle warunków 

meteorologicznych w poszczególnych latach, ze szczególnym wyróżnieniem okresów 

marzec-kwiecień i sierpień-wrzesień. Wyniki badań przedstawione na rys 1 i 3 wykazują, że 

odpływ azotanów z gleb do wód powierzchniowych jest bezpośrednio powiązany ze 

sprawnością odwodnienia terenu. Przeprowadzone pomiary wykazały jednoznaczny związek 

wielkości odpływu wody z gleb od systemu melioracyjnego i warunków meteorologicznych.  

Z położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zlewni o identycznych warunkach 

przyrodniczych i systemie uprawy ilość odpływającej wody różniła się dwukrotnie. Średnio 

za 8 lat systemem rowów odpłynęło 12% rocznego opadu, a systemem drenów 24%. Różnice 

w odwadniającej roli systemu melioracyjnego w okresie zimy były niewielkie, natomiast w 
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pół

ono w wodach obiektów 

zdr

 odwrotna, ale wynikało to z faktu, że zimy były 

mr

fikacji i 

odp

roczu letnim dreny odprowadzały 5 krotnie więcej wody niż rowy otwarte. Wynika to z 

faktu, że system drenarski jest gęściejszy i lepiej penetruje glebę oraz z faktu, że nie ma w 

nim miejsca na możliwości hamowania odpływu. Ponadto w półroczu letnim woda w 

obszarze między rowami (który jest większy niż między drenami) ulega ewaporacji, a odpływ 

tej, która znajdzie się w rowie jest hamowany przez roślinność. Działanie tych czynników 

szczególnie jest wyraźne w okresie późnego lata, kiedy to rowami odpływa dziesięciokrotnie 

mniej wody niż drenami. W wyniku opisanych różnic w działaniu systemów odwodnień, 

odpływ wód drenami był bardziej wyrównany w ciągu roku, natomiast w przypadku rowów 

odpływ był nie tylko mniejszy, ale w 82% odbywał się w półroczu zimowym, a latem zanikał. 

Z porównywanych krótszych okresów (dwumiesięcznych), największy odpływ wód 

stwierdzono w okresie przedwiośnia (marzec-kwiecień). Odpływ był tu istotnie większy niż w 

innych dwumiesięcznych okresach. Spływ ten powoduje topnienie pokrywy śnieżnej i bieżące 

opady oraz brak szaty roślinnej.  Odpływowi wód z gleb towarzyszyło lepsze ich natlenienie i 

nitryfikacja azotu, stąd wyższe stężenie azotanów generalnie stwierdz

enowanych). Z drugiej strony wystąpiła dodatnia korelacja między średnią roczną 

temperaturą a stężeniem azotanów. Było to wynikiem układu – temperatura i dostęp tlenu. 

Stężenia azotanów w wodach drenarskich były zbliżone w półroczu zimowym i letnim, a 

większe różnice w poszczególnych latach bądź odwrotny układ można przypisać procesom 

glebowym i rozcieńczeniu wodą. W przypadku wód odpływających rowami to z reguły 

wyższe stężenia azotanów stwierdzano zimą. Relacja między stężeniem N-NO3 w wodach 

zimowych i letnich wynosiła przeciętnie jak 2,1:1, to w wodach półrocza letniego jak 1:4,4 

(tylko w dwóch latach wystąpiła zależność

oźne, co hamowało nitryfikację, a latem przepływ był minimalny. 

Wystąpiła zależność, którą można opisać następująco. Sprawność odwodnienia sprzyja 

procesom tlenowym i nitryfikacji. Na to nakłada się wpływ temperatury. W ciepłe zimy, a 

szczególnie przedwiośnia, temperatury kilka stopni powyżej zera sprzyjają nitry

ływowi azotanów z wodami. Z drugiej strony utrudnienia odpływu wód i nadmiar wody w 

glebie spowalnia nitryfikację. Jeżeli nakładają się na to wysokie temperatury (lato), to mogą 

wystąpić niedobory tlenu i obniżenia stężenia azotanów. Stężenie azotanów w wodach 

drenarskich przekracza poziom bezpieczny, który wynosi 50 mg NO3 x dm-3 wody do picia 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2000). 

Odpływ azotanów z gleb jest wynikiem ilości odprowadzanej wody i ilości w niej 

azotanów. Spowodowało to, że analizowane czynniki meteorologiczne często miały podobny 
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wpływ na oba te czynniki (odpływ i stężenia). Stąd wystąpiły bardzo istotne współdziałanie 

czynników na ilość azotanów odpływających z gleb uprawnych badanych obiektów. 

Odpływ roczny wynosił od 0,04 kg z ha do 49,44 kg N-NO3 z ha. Zróżnicowanie odpływu 

spowodowane było zarówno rodzajem systemu melioracyjnego jak i warunkami 

meteorologicznymi. Systemem drenarskim odpływało średniorocznie 22,2 kg N-NO3 z 

wahaniami od 7,1 do 49,6 kg N-NO3 z ha.W tych samych warunkach z gleb odwadnianych 

rowami odpływało 1,2 kg N-NO3 rocznie z ha z wahaniami od 0,04 do 3,64. Potwierdza to 

wy

pisana zależność wystąpiła 

gen

mały, wynosi kilka procent dawki 

ej i odbywa się głównie w czasie przedwiośnia (marzec-kwiecień). Rowy 

40% dawki nawozowej i odbywa si

(marzec-kwiecie

jest niebezpieczny dla zbiorni nweider 1968]. 

ś  azotu w glebach uprawnych należy przyjąć, że gro 

nadwyżki azotu odpływa z wodami drenarskimi. W przypadku gleb odwadnianych rowami, 

niki wcześniejszych badań [Koc J., Szymczyk S. 2003]. Bardzo zróżnicowany był odpływ 

azotanów w półroczach hydrologicznych. W przypadku odwadniania rowami gro azotanów, 

87% ładunku rocznego odpływało zimą, a tylko 13% latem, podobnie jak odpływ wód. W 

przypadku wód drenarskich ładunek azotanów odpływający latem stanowił 43% średniego 

rocznego odpływu, a odpływ wód 46% odpływu rocznego. Wpływ warunków 

meteorologicznych był taki, że w latach suchych odpływ z półrocza letniego malał do 30% 

odpływu rocznego w przypadku drenów i spadał do ledwo mierzalnych wartości w przypadku 

rowów. Azotany z wód rowów w półroczu letnim były pobierane przez roślinność. Wystąpił 

tu efekt sorpcji biologicznej przez roślinność porastająca rowy, która często powodowała, że 

rów przejmując wody z gleb nie odprowadzał ich dalej, gdyż były zużywane przez roślinność. 

Około 50% odpływu azotanów w półroczu zimowym przypadało na okres marzec-

kwiecień w przypadku drenów i 60% w przypadku rowów. W następnych okresach późne lato 

(sierpień-wrzesień) i jesień (październik-listopad), odpływ azotanów malał, ale w przypadku 

drenów było to 15% odpływu rocznego w przypadku późnego lata i 10% w przypadku jesieni. 

W tym czasie odpływ azotanów rowami zanikał do minimum. O

eralnie we wszystkich latach z tym, że odpływom azotów drenami latem sprzyjały 

wysokie opady. Wystąpiły więc generalnie zależności odpływu azotanów odmiennie w 

przypadku odwodnienia rowami i odmienne dla odwodnionych drenami. W przypadku 

odwodnień rowami odpływ azotanów z gleb jest 

nawozow

odwadniające stanowią pewną barierę odpływu azotanów latem poza tereny rolnicze. W 

przypadku odwodnień drenami, ilość odprowadzanych azotanów stanowi od kilkunastu do 

ę przez cały rok z większym nasileniem na przedwiośniu 

ń). Ładunek azotanów odpływający z gleb uprawnych systemem drenarskim 

ków wodnych [Volle

W wietle prowadzonych bilansów
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odpływ azotanów jest minimalny, a zdecydowana większość przechodzi do głębszych wód 

ntowych, gdzie z braku tlenu może ulega redukcji. 

Odpływ azotanów jest powiązany z wielkością spływu wód oraz natężeniem procesu 

gru
 
Wnioski 

1. 

 Odpływ azotanów z gleb uprawnych jest zależny od warunków meteorologicznych  i 

odwadniania. W przypadku zdrenowanych gleb ciężkich, przeciętnie wynosi on 

yw 

3. 

ec-kwiecień. Odpływ azotanów z obszarów odwadnianych 

2. 

mineralnych form azotu w wodach obszarów rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.  i 

Leśnych. z. 440 s. 175-184. 

3. Koc J., Szymczyk S., 2003. Wpływ intensyfikacji rolnictwa na odpływ azotu 

mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 494 s. 175-181. 

4. Sapek A., 1996. Udział rolnictwa w zanieczyszczaniu wody składnikami nawozowymi. 

Zesz, Eduk. IMUZ 1/96 s. 9-34. 

5. Vollenweider R. A., 1968. Scientific fundamentals af the entrophication of lakes and 

flowing waters, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in 

eutrophication. DAS/CSIO/68.27, OECD, Paris s. 192. 

 

nitryfikacji, którego wskaźnikiem jest stężenie azotanów w wodach. W wodach 

drenarskich przekracza ono 50 mg N-NO3 w dm3. Wody rowów melioracyjnych 

charakteryzuje stężenie do kilku mg N-NO3 w dm3, z obniżeniem poniżej 1 mg N-NO3 w 

dm3 wody w okresie letnim 

2.

systemu 

22 kg N-NO3 z 1 ha rocznie, a może osiągać 50 kg N-NO3 rocznie z 1 ha i jest 

niebezpieczny dla wód otwartych. Z tego samego terenu odwadnianego rowami odpł

jest 20 krotnie mniejszy i nie stanowi zagrożenia dla wód otwartych. 

Odpływ azotanów z wodami drenarskimi z gleb ciężkich odbywa się przez cały rok z 

nasileniem w okresie marz

rowami odbywa się zimą, z wyraźnym maksimum w miesiącach marzec-kwiecień i 

minimum (bądź zanikiem) w sierpniu. 
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Wstęp 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne należą do powszechnie obecnych i 
trwałych w środowisku szkodliwych związków. Ich emisja następuje z przyczyn naturalnych 
w wyniku pożarów lasów i torfowisk oraz erupcji wulkanów. Duże ich ilości pochodzą ze 
źródeł antropogenicznych, jak spalanie i przeróbka paliw kopalnych, ścieranie opon i asfaltu, 
spalanie odpadów komunalnych i przemysłowych. Innym źródłem mogą być zakłady 
produkujące materiały plastyczne i farbiarskie oraz stosowanie krezolu do impregnacji 
drewna W zależności od rodzaju źródła emisji (naturalne lub antropogeniczne) różni badacze 
stwierdzali różnorodny profil WWA (zawartość i udział) w glebach [Dutkiewicz 1988, 
Bojakowska i Sokołowska 2002]. 
 
Omówienie wyników 

Badano wierzchnią warstwę (0-20cm) gleby z wybranych losowo 12 stacji paliw płynnych 

i ich otoczenia położonych na obszarze aglomeracji warszawskiej, dwukrotnie w ciągu roku 

(zima, lato). Oznaczono zawartość 13 węglowodorów z listy 16 WWA zalecanych przez US 

EPA. Analizy wykonano w laboratorium IUNG w Puławach metodą chromatografii gazowej, 

zgodnie z procedurą opisaną przez Smreczak. [1999]. 

Analiza wyników wskazuje na zróżnicowaną zawartość WWA w pobranych próbkach 

glebowych (wartość śr. aryt.) oraz różny udział procentowy poszczególnych węglowodorów 

w ich sumie (tzw. profil WWA) w zależności od badanych czynników. 

Średnia zawartość i średni procentowy udział poszczególnych WWA we wszystkich 

badanych próbkach glebowych biorąc pod uwagę tylko porę roku wskazuje na ogólne 

tendencje. Generalnie zawartość większości węglowodorów z wyjątkiem chryzenu oraz 

benzo(a)piren i dibenzo(a,h)antracen) w badanych glebach w okresie zimowym jest większa. 

Szczególnie duże różnice wystąpiły w przypadku pirenu, fluorantenu i bezo(a)pirenu. 

Sytuację tą można tłumaczyć dodatkową emisją badanych związków ze spalania węgla (sezon 

grzewczy) oraz powolniejszym procesem degradacji z powodu niskich temperatur. 
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Duży wpływ na ogólną wartość średniej arytmetycznej wszystkich węglowodorów w 

badanych glebach ma natężenie ruchu pojazdów samochodowych. W glebach położonych 

przy trasach o dużym natężeniu ruchu średnie zawartości wszystkich badanych związków są 

wyraźnie wyższe niż przy trasach o średnim i małym natężeniu. Tendencje te potwierdzają 

wyniki innych autorów [Baran i Oleszczuk 2001]. 

W glebach przy stacjach położonych przy trasach o dużym natężeniu ruchu 

samochodowego i przy stacjach miejskich w sezonie letnim dominującymi WWA są: 

benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren chryzen i indeno(1,2,3-cd)piren. Zimą przy tych stacjach  

oprócz benzo(a)pirenu najwięcej jest fluorantenu i pirenu. 

W przypadku podziału na stacje miejskie i poza miejskie notuje się większe zawartości 

WWA w glebach pierwszych obiektów. Stwierdzono przy tym bardzo dużą różnicę w 

wartości średnich arytmetycznych poszczególnych węglowodorów w okresie letnim w 

zależności od położenia obiektu. Ponadto zauważono wyraźną tendencję w występowaniu 

węglowodorów z poszczególnych grup. Na terenach poza miejskich w obu porach roku jest 

więcej węglowodorów 3-4 pierścieniowych. Z kolei na terenach miejskich stwierdzono 

większy procentowy udział węglowodorów 5-6 pierścieniowych niż poza miastem. 
 
Wnioski 

1. Skład jakościowy WWA zmienia się w ciągu roku. W okresie zimowym najczęściej 

największy udział ma fluoranten i piren, a w okresie letnim benzo(b)fluoranten i chryzen.  

2. Gleby przy stacjach położonych na terenach miejskich gromadzą więcej WWA niż poza 

miastem, szczególnie w okresie lata. 

3. Wzrost natężenia ruchu samochodowego powoduje wzrost zawartości WWA, przy tym w 

glebach o większym zanieczyszczeniu dominują WWA o większej liczbie pierścieni. 
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Sposób użytkowania torfowisk ma duży wpływ na warunki glebowe, a także na wielkość 

zanikania ogólnego materii organicznej (Ilnicki 1973, Gotkiewicz 1983, 1987, Lipka 1978, 

Okruszko 1991, Szuniewicz 1993).  

Badania wpływu użytkowania na gleby torfowo-murszowe przeprowadzono w dolinie 

rzeki Mrowli koło Rzeszowa w latach 1976, 1993 i 2001. Zatem analizowano zmiany na 

przestrzeni 25 lat. Celem pracy było przedstawienie różnych sposobów użytkowania gleb 

torfowych (dawno odwodnionych) oraz analiza związanych z tym oddziaływań i skutków. 

Prace badawcze wykonano na dwóch wytypowanych transektach (łączna długość 1332 m) 

usytuowanych na terenie o różniącym się i zmieniającym się sposobie użytkowania (łąki 

kośne i pastwiska, płodozmian polowy, lasek olchowy). Ponadto wykonano badania 

stratygraficzne złóż torfowych, których szczegółowe wyniki zostaną opublikowane 

w odrębnej pracy. W ramach badań laboratoryjnych wykonano oznaczenia typu, rodzaju 

i gatunku torfu stosując metodę mikroskopową oraz podstawowych parametrów tj. stopień 

rozkładu torfu (metodą mikroskopowo-procentową), popielność (metodą wyprażania), a także 

pH (metodą elektrometryczną).  

Wyniki badań dotyczą głównie zanikania gleb, intensywności procesu murszenia oraz 

zmian w występowaniu kompleksów wilgotnościowo-glebowych. Wielkość zanikania 

ustalono metodą geodezyjną porównując poszczególne profile stratygraficzne dla lat 1976-

2001. Wiercenia wykonano przy pomocy świdra typu Instorf. Do badań gleboznawczych 

wykonano łącznie 48 odkrywek glebowych. Poziomy murszenia oraz prognostyczne 

kompleksy wilgotnościowo-glebowe określono według nomenklatury Okruszki (1967, 1969).  

Uzyskane dane wskazują, że największe ubytki masy organicznej występują na terenie 

użytkowanym jako płodozmian polowy (rośliny okopowe, przemysłowe i zboża), gdzie 

stosowano orkę. Wzmożona aeracja gleby, intensywny proces murszenia, a także erozja 

wietrzna (w okresach suszy w większości stropowa warstwa gleby posiadała strukturę 

pylastą) powodowała sukcesywne obniżanie się powierzchni terenu. Poziomu wody 

gruntowej zalegał na głębokości 80-120 cm. Stwierdzono, że już po 17 latach gleba torfowo-
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murszowa ze średnio zaawansowanym procesem murszenia (MtII) zakwalifikowana 

wcześniej do prognostycznego kompleksu okresowo posusznego (BC), przekształciła się 

w glebę o silnie zaawansowanym procesie murszenia (MtIII) i zaliczoną do kompleksu 

posusznego (C). Profil powierzchni terenu obniżał się o 1,68 cm rocznie. Natomiast przy 

użytkowani łąkowym nie stwierdzono tak znaczących przekształceń. W całym okresie badań 

(25 lat) średnie roczne obniżanie się powierzchni gleby torfowo-murszowej na tle sposobu 

użytkowania na badanych transektach wynosiło: użytki zielone – 1,15 cm/rok, pole orne 

1,58 cm/rok, ols – 1,38 cm/rok.  

Wyniki badań torfoznawczych wskazują, że dominującym gatunkiem torfu jest torf 

trzcinowy (Cariceti), turzycowo-trzcinowy (Cariceto-phragmiteti) oraz turzycowo-mszysty 

(Cariceto-bryaleti). Pod torfem lokalnie występuje gytia wapienna, którą podściela ił 

piaszczysty. Holoceńskie torfy w dolinie Mrowli powstały w wyniku stałego podtopienia, 

głównie z roślinności immersyjnej. Analiza stratygraficzna wskazuje, że torf w początkowej 

fazie powstawał w warunkach gospodarki wodnej przepływowej, przy stałym dopływie wód 

gruntowych. Do momentu pierwszych melioracji istniała gospodarka wodna ombrofilno-

inundacyjna z ograniczonym zalewem. 
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MODELING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY TRAFFIC 
STREAM IN A LARGE INDUSTRIAL CENTER 

 
 

A.A. Lyapkalo, A.A. Dementiev, A.M. Tsurgan, A.V. Kuznetsov, V.N. Ryabchikov 
Medical University, Ryazan, Russia Department of hygiene with ecology course 

 
An intensive growth of motorization level makes motor transport one of the main sources 

of atmospheric pollution in modern cities. This mobile source of pollution emits about 200 

chemical compounds, possessed of the resorptive, irritating and carcinogenic effects into the 

respiratory zone – there are carbon oxide, aldehyde, hydrocarbon, nitric oxide, 3,4-

benzapilene, etc. 

To predict the influence of motor transport emissions on the health of the population we 

have computed the individual risks to the health of the population in the residential area, 

adjoining the elements of the road network (pic.1). 

 

 
SAP – a source of atmospheric pollution 

• - a receptor point 
 

 

road network have b . The results of the 

calculation are given in table 1. 

According to these data it is seen that 

pe tes into spheric  sour hich s 35.3 he em  of 

all the observed sources. The m d em n be d by s on of fic 

By the standard methods the emission quantity of the main polluting substances at the

driving and cross-roads of the een computed (pic1)

a large amount of the polluting substances 
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an estrian at the c ads (b  of a rian s or a an 

crossing), a  to work otor rt at th  for prohibiting 

ign of the traffic light. According to our calculations this measure will allow to reduce 

em

d ped streams ross-ro uilding  pedest ubway pedestri

s it i  dues formed engine  of the m transpo e stops

s

issions of the polluting substances, produced by this source, in 1.4-1.7 times (table 1). 

 
Table 1. Emissions of the main polluting substances by motor transport at the elements of the 
road network in Ryazan. 

Volume of emission, g/с 
Source Characteristics 

of emission  NO2 сажа SO2 CH CO 

№1 factual 0,392 0,0044 0,032 0,526 2,279 
№2 factual 0,838 0,012 0,082 0,853 7,4 
№3 factual 0,196 0,0038 0,029 0,812 3,592 

factual 1,158 0,043 0,099 1,607 12,769 №4 after correction 0,679 0,025 0,068 1,097 9,155 
№5 factual 0,097 0,0009 0,007 0,086 0,498 

 
To calculate average annual concentrations of the main polluting substances we made a 

model of dispersal, which took into account the influence of building up, repetition and the 

speed of the wind by compass points. With the help of “Ecologist-Pro” programme and 

supplement calculations maximum average daily concentrations of the polluting substances 

were modeled in the respiratory zone of each receptor point, located in the zone near the road 

and the residential area at various distances from the traffic stream. The obtained 

concentrations were used to compute the individual carcinogenic risk, risks of the reflex and 

resorptive effects. The measured concentrations of the main components of the exhaust gases 

in the air and the forming individual risks to the health of the population are given in table 2. 

llow to reduce a 

f th ulation up to acce

According to the obtained data it is seen that motor transport causes substantial pollution 

of the atmospheric air and creates a high risk to the health of the population in the adjoining 

residential area. It has been ascertained that development of reflex reactions, caused by 

presence of nitric oxide in the atmospheric air can occur in 90-100% of the population in the 

unfavorable meteorological conditions. It should be mentioned that the presence of each 

polluting substance, given in table 2, creates a risk of reflex reaction development within 0.8 - 

1.0 in the zone near the road, but in the residential area it is substantially lower. The results of 

the analysis show that measures to decrease the emissions of the polluting substances by 

separation of the traffic and pedestrian streams at the cross-roads don’t a

possibility o e reflex reactions in pop ptable values (table 2). 
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Concentrations, mg/m3 Characteristics of risk 

Substances average 
annual maximum. 

Maximum 
after 

correction
Rrefl. 

Rrefl. 
after 

correction
HI Rch. 

Rcar. 
(3,4-

benzapilene)
NO2 0,05-

0,56 1,1 – 84,7 0,9 – 22,6 0,9 – 
1,0 0,9 – 1,0 1,2 – 

13,9 
0,0005-

0,01 - 

soot 0,001-
0,46 0,03-1,39 0,021- 6,03е- 0,0005- 0,03- 6,3е-05- 1,4е-05-

0,42 10 -0,9 0,9 9,2 0,01 4,0е-03 
SO2 0,004-

0,05 
0,015-
8,46 

0,085-
2,29 

6,0е-10 
- 1,0 

0,0005-
1,0 

0,087-
1,06 

0,0001 – 
0,002 - 

CO 0,49- 11,1- 8,95 – 0,001 – 0,0001 – 0,16 – 0,03 – - 5,51 799,9 227,9 1,0 1,0 1,84 0,22 
CH 0,06-

0,86 1,6-131,5 1,2 – 36,4 0 – 1,0 0  - 0,8 - - - 

 

Air pollution by soot, containing adsorbed 3,4-benzapilene, leads to formation of a high 

individual carcinogenic risk in the receptor points, situated at a short distance from the 

e always corrected by separation of the traffic and 

 of risk of influence of factors  of an environment on health in 

ion 

elements of the road network, but in the residential area the risk level is low (table 2). 

Thus, drivings and cross-roads with intensive traffic create zones of a high risk to the 

population near the road and they cannot b

pedestrian streams. 
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INFLUENCE OF HIGH-MOLECULAR COMPLEX FERTILIZERS ON 
SOILS FERTILITY 

 
V.P. Maksimenko, S.Yu. Deyev  

 

Subjects justification 

Constantly increasing necessity of taking measures on soil fertility recovery and stable 

increase sets the task of searching for new ways for solving of this problem by means of 

application of artificial high-molecular meliorants. 

A study of new sorts and forms of slowly acting nitrogen fertilizers as well as complex 

fertilizers, extracted as a result of mineral fertilizers and polymeric compounds mixing, 

started during last years. Based on stated above, the objective of the study is the following: 

establishing of effectiveness of high molecular polymers use at soil melioration. 

Study tasks: 

1. Carrying out of vegetation experiments with establishing of doses for application of the 

polymer under study. 

2. Detection of impact of a foamed urea-formaldehyde fertilizer (VKFU) upon water-

physical and chemical properties of soil. 

3. Detection of impact of a foamed urea-formaldehyde fertilizer (VKFU) upon crop 

capacity and quality of carrot and tomato. 

Plan and methods of research carrying out. Laboratory vegetation experiments were 

planned with tomatoes of two sorts – «Valentina» and «Bychye serdtse», field allotment 

experiments – with carrot, on clay sand sod-podzol soils. 

Five variants in three repetitions were planned. Variant I – VKFU application dose - 1/5 

(cells Nos. 13, 14, 15); variant II – application dose – 1/10 (cells Nos. 10, 11, 12); variant III 

– application dose – 1/20 (cells Nos. 7, 8, 9); variant IV – “Agroperlit” application dose 1/10 

(in cells Nos. 4, 5 and 6 correspondingly); variant V – reference – without fertilizer (cells 

Nos. 1, 2 and 3).  

An additional reconnaissance setting of vegetation experiments was carried out with the 

same tomato seeds in the following variants: Iа – shield of VKFU fertilizers with application 

dose 1/10 (vegetation cells Nos. 16, 17, 18 correspondingly); IIа – a double dose of VKFU 

fertilizer: 1/5 (39.2 g) (vegetation cells Nos. 19, 20 and 21); IIIа – mixture of VKFU fertilizer 

and peat in proportion 1:1 with the dose 1/10+1/10 (vegetation cells Nos. 22, 23 and 24 

correspondingly) and variant V – reference – without fertilizer (cells Nos. 25, 26 and 27).  
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Research results 

Carrying out of vegetation experiments showed that formation and development of 

biomass as well as tomato rootage is the most intensive in variants with VKFU fertilizer being 

studied that significantly exceeds “agroperlit” in its properties. Such a trend was also 

observed in field experiments. 

The results on formation of carrot crop capacity we obtained in the field experiment are 

the following. 
 

Formation of carrot crop capacity in the field experiment 

Variant Productivity, kg/m2

 Total mass Mass of leafy 
tops Mass of root vegetable % to reference 

I 2.67 0.45 2.22 15.7 
II 3.15 0.60 2.55 33.0 
III 3.55 0.60 2.95 53.9 
IV 4.14 0.92 3.22 68.2 
V 2.68 0.76 1.92 - 

НСР +0.37 +0.12 + 0.31  
 
The maximal productivity was registered in variant IV and III. Crop capacity exceeding with 

respect to the reference was -  В-IV (1/10 – peat+«Menom») – 68.2%; В-III (1/20 «Menom») 

– 53.9%. The obtained products were analyzed on edible quality in an agrochemical 

laboratory. The following results were obtained. 
 

Results of products analyses on edible quality 

Toxic elements, mg/kg (at natural humidity) 
Zinc  Copper Lead Cadmium Arsenic  Mercury  

  Maximum allowable norm – at most 
Variant  Description 

of products      
0.2 

 
0.02 

Nitrates, 
mg/kg 

(Maximum 
allowable norm – 

at most  
in carrot – 250, 
in tomatoes – 

150) 
I Carrot 5.52 0.35 0.26 0.027 0.004 0.002 12 
II -//-//- 4.08 0.60 0.37 0.022 0.017 Not found 12 
III -//-//- 8.14 0.38 0.29 0.025 Not found 0.002 118 
IV -//-//- 11.55 0.62 0.76 0.34 Not found 0.002 152 
V -//-//- 4.92 0.38 0.21 0.019 0.024 Not found 118 
 Tomatoes  0.45 0.21 0.017 Not found Not found 21 

 
Conclusions and proposals 

Thus application of VKFU should contribute in future to reduction of applied nitrogen and 

phosphorus fertilizers doses, soil recovery and fertility increase, increase of soil water 

retentiviti, decrease of toxic substances supply to plants (manufacturing of ecologically pure 

products of high quality), increase of effectiveness of water, energy and material resources use. 
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OCENA STRAT AMONIAKU Z UŻYTKÓW ZIELONYCH 
W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI I RODZAJU STOSOWANYCH 

NAWOZÓW NATURALNYCH I MINERALNYCH 
 

ESTIMATION THE AMMONIA LOSSES FROM GRASSLANDS DEPENDED ON 
RATE AND KIND OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZER 

 
Tadeusz Marcinkowski 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu 
 

Źródła oraz procesy, których skutkiem jest emisja azotu na różnych etapach produkcji 

rolniczej są na ogół dostatecznie poznane, ale w wielu przypadkach trudne do przedstawienia 

w sposób ilościowy [SAPEK, 1999]. Wśród podstawowych źródeł i przyczyn strat azotu w 

zagrodzie wiejskiej wymienia się najczęściej produkcję zwierzęcą a wraz z nią gazowe straty 

azotu amoniakalnego z odchodów zwierzęcych. Ze współczesnych badań, opartych na 

pomiarach ilościowych wynika, że straty amoniaku z nawozów naturalnych, na etapach ich 

przechowywania i stosowania, mogą przekraczać 80 % pierwotnej zawartości azotu 

amonowego i są przez wielu autorów postrzegane jako jedno z najważniejszych, rolniczych 

źródeł  rozpraszania azotu i zanieczyszczenia środowiska. W Żuławskim Ośrodku 

Badawczym IMUZ w Elblągu prace dotyczące oceny emisji amoniaku z produkcji rolniczej 

prowadzone są od roku 1996. Ich podstawowym celem jest  identyfikacja ilościowa oraz 

ograniczanie strat amoniaku na wszystkich kolejnych etapach gospodarowania nawozami 

naturalnymi i mineralnymi w gospodarstwie rolnym. Wyniki ilościowej oceny strat azotu 

amoniakalnego podczas stosowania wybranych nawozów naturalnych i mineralnych, głównie 

na użytki zielone, przedstawiono w tabeli 1. Po zastosowaniu gnojówki bydlęcej w ilości 50 

m3 (189 kg N⋅ ha-1) na ruń łąkową o wysokości 10 cm,  straty amoniaku monitorowane przez 

okres 72 godzin kształtowały się na poziomie 45,6 kg N⋅ ha-1. W podobnych warunkach 

doświadczenia jednak przy dawce gnojówki  25  m3 (95 kg N⋅ ha-1) straty amoniaku były 

istotnie mniejsze i kształtowały się na poziomie 18,0 kg N⋅ ha-1. Natomiast zastosowanie na 

łące trwałej pod drugi pokos, saletry amonowej lub mocznika  w dawce 60 kg N⋅ ha-1 wiązało 

się z emisją amoniaku do atmosfery w ilości 4,26 kg N⋅ ha-1 dla saletry amonowej i 12,9 kg N⋅ 

ha-1 dla mocznika.  Gazowe straty amoniaku w tym przypadku oszacowano na poziomie 

odpowiednio 7,1 i 21,5 % zastosowanej dawki azotu mineralnego. 

 



 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
Tabela. 1. Wyniki ilościowej oceny strat azotu amoniakalnego podczas stosowania  wybranych nawozów naturalnych i mineralnych 

Kod Miejsce Rodzaj Ilość Nog Ilość N– NH4 Straty  azotu w kolejnych dobach po aplikacji nawozów 
Gospo- Data  zastoso- nawozu w nawozie w nawozie Losses of nitrogen in the days following manure application 
darstwa   pomiaru wania Manure Ntot in  N- NH4 in   

Farm      Date Place type applied applied  kg  N ⋅ ha-1  % Nog  (% N – NH4) 
code     of  manure manure   

          measu- kg ⋅ ha-1 kg ⋅ ha-1 1 2 3 razem 1 2 3 razem
              rements tolal tolal

I J1 25.07.2002 użytek z. Gnojówka1) 189        65 19,3 15,5 10,8 45,6 10,0(30) 8,0(24) 6,0(17) 24,0(71)
I J1 08.07.2003 użytek z. Gnojówka2) 95        33 15,4 2,2 0,4 18,0 16,0(46) 2,0(7) 0,5(1) 18,5(54)

II K1 09.09.2004 grunt or. Obornik3) 120       36 21,6 2,3 1,0 25,0 18,0(72) 1,9(6,3) 0,9(2,7) 21,0(81)
I J1 13.07.2004 użytek z. saletra am 60 10,5 3,9 0,32 0,04 4,26 6,5(37) 0,53(3,0) 0,07(0,7) 7,1(41) 
I J1 20.07.2004 użytek z. mocznik 60 474) 7,0      3,9 2,0 12,9 11,7(15) 6,5(8) 3,3(4) 21,5(27)

              
1) gnojówka o zawartości azotu ogółem 0,379 %, zastosowana dawka 50 m3 ⋅ ha-1

2) gnojówka o zawartości azotu ogółem 0,379 %, zastosowana dawka 25 m3 ⋅ ha-1

3) zabiegu wymieszania z glebą  dokonano po upływie trzeciej doby; zastosowana dawka  24 t  ⋅ ha-1

4) dotyczy amidowej formy azotu  (NH2)
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ECOLOGICAL ASSESSMENT OF SOILS AND AGRICULTURAL 
PLANTS STATE POLLUTED BY OIL AND OIL PRODUCTS 

 
Yu.A. Mazhaysky, V.A. Kiryushin, A.E. Morozov, E.S. Bormashova 

Medical University Ryazan, Russia, VNIIGiM’s Meshera branch office 
Ryazan State Agricultural Academy, Russia 

 

Subjects justification 

Vigorous development of oil industry during last years led to a sharp increase of 
anthropogenic load on soil and water bodies. Soils and water bodies pollution by oil 
hydrocarbons, which takes place as a result of extraction, transportation, and  storing of crude 
oil and oil products, has being taking enormous proportions and causing great damage to 
water and land ecosystems and in particular to agrocoenisis.  

Oil-trunk pipelines are linear-extensive objects and pass mainly over agricultural lands. 
For such objects, it is impossible to eliminate a possibility of emergency situation connected 
with oil or oil products seepage on the soil surface.  

The goal of agricultural and ecological researches being carried out is an assessment of 
rate for agricultural lands pollution by oil and oil products and impact of different pollutants 
content levels on crop capacity and quality of agricultural products that will allow developing 
of a best method of revegetation for the soils polluted by oil hydrocarbons.  

 
Plan and methods of researches carrying out 

As a research subject, the grey forest soils were chosen. The researches were carried out 
by means of a vegetative and lysimetric test on the basis of a lysimetric station (Ryazan 
region) with the assistance of GNU VNIIGiM’s Meshera branch office (Russia). The impact 
of oil pollutants at concentration 2 g/kg and 4 g/kg of soil on agricultural and ecological state 
of the grey forest soil and crop capacity and quality of agricultural products, migration of oil 
components through soil profile and seepage with lysimetric waters and plants, oil and oil 
products pollution impact on the dynamics of heavy metals content in soils were studied. Oil 
and diesel fuel were used as pollutants.  
 
Researches results 

The researches showed that the main mass of oil products is contained in top layers of 
humus horizon. The soil pollution by oil and oil products leads to the change of agrocoenosis 
structure and microbiological activity. Crop capacity decrease is on average approximately 30 
%. Microorganisms, which execute intracellular hydrocarbons oxidation, play the key role in 
biodegradation of oil products. At that, the rate of diesel fuel decomposition is higher than the 
rate of oil products decomposition that results from its chemical composition and 
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consequently greater mobility. Under the influence of agrotechnical and meliorative methods 
(application of dung, vegetable residues, watering), soil ammonification is improved, and 
ammonia nitrogen, mobile phosphorus, and exchange potassium accumulations are increased 
that in turn has a positive influence on the processes of soil purification from oil products by 
75% on average.   

The researches showed that at allowable and average levels of soil pollution by oil and oil 
products the application of agrotechnical measures range and bioremediation are enough for 
revegetation of polluted  agricultural lands. At that, perennial herbage are the most sensitive 
to oil pollution, and the maximal rate of oil product decomposition was registered under 
barley. 
 
Conclusions and proposals 

Soil pollution by oil and oil products has a significant influence on agroecological state of 
humus horizon, crop capacity and quality of agricultural products. In order to minimize the 
negative impact on agricultural lands, it is necessary to carry out a systematic monitoring of 
lands state along the routes of oil-trunk pipelines, and in an emergency connected with 
seepage of oil or oil products on the soil surface, a timely carrying out of recommended 
measures range for lands revegetation is necessary.  
Key words. Oil products, soil, agrocoenosis, revegetation, crop capacity, oil hydrocarbons, 
lysimetric station, soil microorganism, ecological monitoring. 
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Justification 

During last decades human activity became a leading ecological factor by its significance 
and dimensions, which has an influence on ecological-and-economical state of a territory. 
Ecosystem pollution is a sequence of different natural and man-caused processes, which are 
observed at local and global levels.  Migration and accumulation of chemical pollutants 
including heavy metals are the result of transformation of air-and-man-caused substances 
flow, which takes place in process of contact with flora, soil and water. Increasing pollution 
of biosphere generates a special interest, and study of heavy metals pollution influence on 
productivity of agricultural crops has a great practical importance. 
 

Materials and methods 

Field observations were carried out in accordance with approved methods in the stationary 
lysimetric area of MF GNU VNIIGiM. The experiment has been carried out during 3 years in the 
crop rotation unit: potatoes (2002), oats with undersow of clover (2003), clover (2004). During the 
years of observations, fertilizers were applied before sowing and planting as a general background 
as well as an additional fertilizing (for clover).   

Pollution criteria were accepted by total pollution rate: ratio of heavy metals 
concentrations sum to sum of their background concentration in these soils. At the total rate 
value for ZC less than 16, the soil belongs to category I of the least pollution,  16-32 – to 
category II – (medium), 32-128 – to category III (high) and over 128 – to category IV 
(extremely dangerous). On basis of these categories, pollutions were modeled in lysimeters 
according to the plan: I – reference (pollutionless sod0podzol soil, containing Pb-3.6 mg/kg, 
Cd-0.03 mg/kg, Zn-13.1 mg/kg, Cu-2.6 mg/kg); II – medium level of pollution ZC = 18.1; III 
– high level of pollution ZC = 60.6; IV – extremely dangerous level of polllution ZC = 188. 

The plants were gathered in different vegetation periods. Potatoes – at the beginning of 
leafy tops drying, oats - at the phase of complete ripeness, clover – at the beginning of 
blossoming.  
 

Results 

In the reference area, the harvest of potatoes tubers of 275 centners/ha was formed, oats 
grain – 14.5 centners/ha, and clover hay – 104.3 centners/ha. The medium level of pollution 
had an ambiguous effect on crop capacity of crops being studied. Oats showed a maximal 
tolerance to toxic influence of heavy metals. At the medium total pollution level (Pb, Cd, Zn, 
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Cu), the harvest of oats grain increased 7 centners/ha, or 48.3 per cent. Due to the fact that the 
source soil contains a small amount of Zn and Cu, and these elements have a great influence 
on protein synthesis, photosynthesis  and other vitally important processes, which contributes 
to accumulation of dry substances in oats. A decrease of oats productivity was observed at ZC 
60.6 and ZC 188.0. Decrease of grain harvest in comparison with the variant ZC 18.1 was 9.5 
centenrs/ha (44.2%) and 13.0 centners/ha (66.5%). Other crops in this variant vave already 
underwent a toxic impact. Potatoes productivity decrease at the medium pollution level was 
66 centners/ha or 24.8%, 14.0 centners/ha or 13.4% for clover (hay). Productivity decrease for 
clover was observed both in the first hay harvest and in after-grass. Heavy metals content in 
soil for last two variants decreased significantly potatoes tubers harvest (49.8% and 70.2%) 
and clover harvest (21.3% and 48.8%). 

In order to reveal the total productivity of crops rotation unit, the harvest of agricultural 
crops was evaluated in fodder units.   For evaluation it was accepted that 1 centner of potatoes 
tubers is equal to 0.3 centner of fodder units, clover – 0.52 and oats - to 1 centner of fodder 
units. The total productivity of pollutionless sod-podzol soil (reference variant) was 151.2 
centners/ha of fodder units. In crops rotation units the productivity decreased from medium 
pollution level (131.2 centners/ha of fodder units) to extremely dangerous (60.9 centners/ha of 
fodder units). Productivity decrease is 20.0 – 90.3 centners/ha of fodder units or 13.2 – 
59.7%. Thus on sod-podzol soil, where the pollution was modeled, the crop capacity 
dynamics was observed. At the normal level of ecosystem functioning, anthropogenic 
influence on agrolandscape contributes to crop capacity increase to the maximum value. At 
increase of soil pollution by heavy metals, crop capacity of agricultural crops decreases to 
critical values. By tolerance to increased content of pollutants in soil, the crops being studied 
can be arranged as follows: oats, potatoes, clover. 
 

Conclusions 

Man-caused load on agrolandscape decreases productivity in crops rotation unit potatoes, 
oats with undersow of clover, clover 20,0-90,3 centners/ha of fodder units or 13.2-59.7%. In 
man-caused conditions of medium, the problem of plants adaptation to pollution is of primary 
importance. Oats has the maximal tolerance to soils pollution by heavy metals, as it was 
revealed from the researches been carried out.  
 

References 

Heavy metals in system ground - a plant – fertilizer / Under M.M. Ovcharenko general edition - M.: 

1997. 

Chernikov V.A., Aleksahin R.M., Golubev A.V. and others. Agronomical ecology /Under V.A. 

Tchernikov, A.I. Chekeresa edition. – M.: an ear, 2000. 

 125



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 13, 2005 
 

FOTOSYNTEZA I RESPIRACJA FITOPLANKTONU  W WODZIE 
SKAŻONEJ PRZEZ HERBICYDY 

 
PHOTOSYNTHESIS AND RESPIRATION OF PHYTOPLANKTON IN WATER 

CONTAMINATED BY HERBICIDES 
 

Danuta Murawa, Kazimierz Warmiński, Joanna Wiśniewska, Bożena Jaworska1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska 
1 Katedra  Ekologii Ewolucyjnej, Zakład Ekologii i Hydrobiologii 

 
Wstęp 

Zakres stosowania pestycydów, a także ich często niekorzystny profil  toksykologiczny 

stwarzają zagrożenia wobec środowiska i człowieka. Pestycydy stanowią grupę 

zanieczyszczeń występujących często w wodach powierzchniowych i gruntowych, przy czym 

największe ich stężenia występują w okresie wód roztopowych oraz wykonywanych  

zabiegów agrochemicznych. Problem zagrożenia pestycydami flory i fauny wód 

powierzchniowych jest na tyle trudny, że jak dotąd na temat norm i przepisów prawnych jest 

niewiele informacji. Spośród wszystkich grup pestycydów, największy niekorzystny wpływ  

na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach, w tym także w wodnych wywierają 

herbicydy. Ich szczególne niekorzystne oddziaływanie determinowane warunkami 

środowiska tj. temperaturą  i dostępnością światła, dotyczy zwłaszcza glonów.  

 
Omówienie wyników 

Analiza wyników wykazała, że dostępność światła wpływa na zwiększenie zawartości 

tlenu w obiektach kontrolnych  z fitoplanktonem.  

Wpływ herbicydów na zawartość tlenu w hodowli glonów wodnych prowadzonej w 

warunkach pełnego oświetlenia był zróżnicowany. Atrazyna i linuron wpływały na obniżenia 

zawartości tlenu w porównaniu z obiektem kontrolnym, natomiast działanie glifosatu było 

zmienne (do 1 doby trwania doświadczenia obniżające stężenie tlenu a od 4 doby znacząco 

zwiększające. Analogiczny eksperyment przeprowadzony bez dostępu światła  wykazał, że 

stężenie tlenu w obiektach z badanymi herbicydami kształtowało się na poziomie wyników 

kontrolnych. Spośród stosowanych herbicydów jedynie glifosat wpływał korzystnie na 

produkcję fitoplanktonu. Po jego zastosowaniu była ona dwukrotnie wyższa aniżeli w 

kontroli.  W obiektach, w których stosowano atrazynę  i limuron nie odnotowano produkcji 

fitoplanktonu.  

Wielkość respiracji fitoplanktonu po zastosowaniu herbicydów  była zbliżona do 

stwierdzonej w obiekcie kontrolnym.  W czasie trwania eksperymentu  produkcja tlenu w 
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hodowli glonów  wodnych była istotnie ograniczana działaniem atrazyny  i limuronu. 

Podobne oddziaływanie stwierdzono w przypadku glifosatudo 1 doby trwania doświadczenia, 

przy czym do zakończenia eksperymentu działanie tego związku skutkowało istotnym 

zwiększeniem intensywności procesu.  

 
Wnioski 

1. W warunkach pełnego oświetlenia, atrazyna i liunuron wpływały na obniżenie  zawartości 

tlenu w hodowli glonów wodnych, natomiast działanie glifosatu, zależnie od czasu 

trwania doswiadczenia, było zmienne. 

2. Stężenie tlenu w hodowli glonów  wodnych bez dostępu światła, po zastosowaniu 

badanych herbicydów kształtowała się na poziomie wyników kontrolnych.  

3. Produkcja fitoplanktonu wzrastała po zastosowaniu glifosatu, natomiast atrazyna i 

liunuron proces ten uniemożliwiały.  

4. Badane herbicydy nie wywierały wpływu na respirację fitoplanktonu.  
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WPŁYW WYBRANYCH PESTYCYDÓW NA PRZEŻYWALNOŚĆ 
RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII KGL I INNYCH GRUP 

DROBNOUSTROJÓW W GLEBIE 
 

EFFECT OF SOME PESTICIDES ON SURVIVAL OF RHIZOBIUM 
LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII KGL AND  THE OTHER GROUPS 

OF MICROORGANISM 
 

Alicja Niewiadomska, Dorota Swędrzyńska, Justyna Klama 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Rolnej 

 

Wstęp 

Powszechne stosowanie w praktyce rolniczej wielu preparatów chemicznych przeciwko 

chwastom, szkodnikom oraz chorobom roślin powoduje nagromadzenie się tych związków w 

glebie oraz ich zaleganie w tym środowisku przez dłuższy lub krótszy okres. Powstaje 

wskutek tego możliwość oddziaływania pestycydów na mikroflorę będącą głównym 

czynnikiem w kształtowaniu i odtwarzaniu żyzności gleby (Banaszkiewicz 1993). 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na drobnoustroje jest procesem złożonym, którego 

końcowy wynik zależy od budowy chemicznej preparatu, jego stężenia, od formy w jakiej jest 

stosowany, od właściwości nośnika, a także chemicznych i fizycznych właściwości 

środowiska 

Inaktywacja pestycydów w glebie zachodzić może drogą nie biologiczną (utlenianie, 

wypłukiwanie) lub drogą biologiczną. W strefie klimatu umiarkowanego pestycydy usuwane 

są z gleby głównie przez czynniki biologiczne, wśród których drobnoustroje odgrywają 

najważniejszą rolę. W zależności od budowy chemicznej preparatu może on być źródłem 

energii, węgla lub azotu, lub nie. 

Celem pracy była analiza wpływu fungicydowej zaprawy nasiennej Funaben T i herbicydu 

Pivot 100 SL na przeżywalność szczepu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KGL oraz 

innych wybranych grup drobnoustrojów glebowych w doświadczeniu modelowym. 
 
Materiały i metody 

W przeprowadzonym doświadczeniu modelowym użyto szczepu Rhizobium 

leguminosarum  bv. trifolii KGL pochodzącego z IUNG Puław, oraz fungicydowej zaprawy 

nasiennej Funaben T (s.b.cz. karbendazim 20% + tiuram 45%) i herbicydu Pivot 100 SL 

(s.b.cz imazetapyr 100g/l), które otrzymano z Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii 

Rolniczej w Poznaniu, a wyprodukowane były przez Zakłady chemiczne „Organika – 

Sarzyna”. 
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Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych, w słojach z glebą, która 

pochodziła z pola Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Złotnikach. W tym celu 1 

kg. przesianej gleby umieszczano w słoju, a następnie inkubowano ją w temp 250C, w 

następujących kombinacjach. 

1. Gleba 

2. Gleba szczepiona Rhizobium 

3. Gleba z dodatkiem fungicydu 

4. Gleba z dodatkiem fungicydu zaszczepiona Rhizobium 

5. Gleba z dodatkiem herbicydu 

6. Gleba z dodatkiem herbicydu zaszczepiona Rhizobium 

7. Gleba z dodatkiem fungicydu i herbicydu 

8. Gleba z dodatkiem fungicydu i herbicydu zaszczepiona Rhizobium 

Stosowane dawki pestycydów były zgodne z zaleceniami IOR.  

Celem określenia wpływu fungicydowej zaprawy nasiennej, herbicydu oraz fungicydu i 

herbicydu łącznie po 3, 7, 14, 30 i 60 – tym dniu inkubacji określano ilość bakterii z rodzaju 

Rhizobium, Azotobacter, ogólną liczbę bakterii, grzybów i promieniowców.  
 
Wyniki 

Wyniki analiz wskazują, że zastosowane pestycydy okazały się nie obojętne na badany 

szczep Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KGL. W kobinacjach z fungicydem 

obserwowano stymulujące działanie w 3, 7, i 30 – tym dniu inkubacji, gdzie zanotowano 

wzrost ilości kolonii bakterii, odpowiednio o 17%, 40% 100% w stosunku do kontroli. 

Stymulujące działanie zanotowano również w przypadku herbicydu, co przejawiało się 

większą liczbą wyrosłych kolonii drobnoustrojów w stosunku do kontroli w 7,14 i 60 – tym 

dniu doświadczenia. Ujemne działanie zastosowanych środków ochrony roślin na wzrost 

badanego szczepu notowano przy stosowaniu obu środków łącznie w 14 i 37 dniu, gdzi liczba 

wyrosłych kolonii była odpowiednio mniejsz o 37% i 25% w stosunku do kontroli. 

Nie bez wpływu okazały się zastosowane pestycydy dla pozostałych badanych grup 

drobnoustrojów glebowych, powodując hamownie ich namnażania szczególnie w pierwszych 

dniach po zastosowaniu, w dalszych terminach często stymulowały ich rozwój 
 
Pismiennictwo 

Banaszkiewicz T 1993: Przemiany pestycydów w glebie i ich wpływ na środowisko; Ochrona 

Roślin, rok XXXVII, Poznań 
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CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA GLEBOWEGO 
W STREFIE ODDZIAŁYWANIA WYSYPISKA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W ZGNIŁYM BŁOCIE 
 

CHARACTERISTIC OF STATE OF SOIL ENVIRONMENT IN THE INFLUENCE 
ZONE OF COMMUNAL DUMPING GROUND IN ZGNIŁE BŁOTO 

 
Arkadiusz Niewiadomski, Wojciech Tołoczko 
Uniwersytet Łódzki, Zakład Gleboznawstwa i Geoekologii 

 

Wstęp 

Badania prowadzono w roku 2004 w okolicy miejscowości Zgniłe Błoto w gminie 

Aleksandrów Łódzki na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych i 

terenach przyległych. Składowisko położone jest około 6 km na zachód od Aleksandrowa 

Łódzkiego, na południe od drogi Sanie–Bełdów. Składowisko zostało wybudowane w latach 

1993–94, zaś jego eksploatację rozpoczęto w roku 1995. W bezpośrednim otoczeniu 

składowiska znajdują się tereny leśne, w dalszej odległości pola uprawne i łąki. Najbliższe 

zabudowania mieszkalne i gospodarcze znajdują się w odległości około 500 m. Na terenie 

składowiska i w jego otoczeniu wytypowano łącznie 16 punktów kontrolnych, w obrębie 

których na podstawie badań granulometrycznych opisano profile glebowe. 
 
Omówienie wyników 

Oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb oraz zawartość 

przyswajalnych form: Mg, P i K, a także azotu: ogólnego Nog., azotanowego [N-NO3] i 

amonowego [N-NH4]. Mineralne próbki z wierzchowiny składowiska pobrano z całej 

wierzchniej warstwy nadkładowej (głębokość 0–30 cm), gdyż nie jest ona porośnięta 

roślinnością. Próbki z terenów otaczających pobrano z większych głębokości (35-60 cm).  

Badanie zawartości fosforu miało w założeniu posłużyć jako wskaźnik zanieczyszczeń 

antropogenicznych, zwłaszcza w obrębie naturalnych siedlisk leśnych, występujących na 

glebach piaszczystych, w których pierwiastek ten występuje w niewielkich ilościach. Jednak 

badanie nie wykazało zanieczyszczenia gleb tymże parametrem. Najwyższa zawartość tego 

pierwiastka wystąpiła na wierzchowinie składowiska, jednak nawet w stosunku do naturalnej 

zawartości fosforu w glebach mineralnych była niska – 43 [mg·kg–1]. Średnia zawartość 

fosforu na badanym obszarze wyniosła – 23 [mg·kg–1]. 

Innym wskaźnikiem świadczącym o antropogenicznym pochodzeniu zanieczyszczeń jest 

podwyższona zawartość różnych form azotu. Zawartość poszczególnych form tego 
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pierwiastka umożliwia ocenę stanu rozkładu materii zdeponowanej w składowisku i świadczy 

o natężeniu procesów zachodzących w obrębie składowiska, także o migracji zanieczyszczeń. 
 
Tab.1. Zawartość form azotu w mineralnych próbkach gleb 

FORMY AZOTU NA 
SKŁADOWISKU

POZA 
SKŁADOWISKIEM

Azot ogólny – Nog. [g·kg–1] średnio: 0,30 średnio: <0,22 

Azot amonowy – [N-NH4] [mg·kg–1] 4,71 – 19,94 1,57 – 3,01 

Azot azotanowy – [N-NO3] [mg·kg–1] 0,70 – 18,72 0,02 – 0,74 
 
W dotychczasowych badaniach nie stwierdzono wzmożonej migracji zanieczyszczeń z terenu 

składowiska, choć należałoby uzupełnić je o badania wód glebowo–gruntowych, gdyż woda 

aktywniej uczestniczy w procesie rozprzestrzeniania pierwiastków. Badania wód glebowo–

gruntowych nie muszą jednak potwierdzić tej tezy. 
 
Wnioski 

Z obecnych badań nie wynika negatywny wpływ na powierzchniowe warstwy gleb 

znajdujących się w pobliżu składowiska.  

Jeżeli badania wód glebowo–gruntowych nie wykażą obecności zanieczyszczeń, będzie to 

dowód, że składowisko jest dobrze zaprojektowane i wykonane. 
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WPŁYW KADMU I MIKORYZACJI NA WZROST I KWITNIENIE 
OSTEOSPERMUM (OSTEOSPERMUM ECKLONIS (DC.) 

NORL. ‘DENEBOLA’) 
 

EFFECT OF CADMIUM AND ARBUSCULAR MYCORRHIZAE ON GROWTH AND 
FLOWERING OF OSTEOSPERMUM (OSTEOSPERMUM ECKLONIS (DC.) 

NORL. 'DENEBOLA'). 
 

Joanna Nowak 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 

 

Kadm jest pierwiastkiem toksycznym dla większości organizmów żywych. U ludzi 

uszkadza nerki i zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. U roślin rosnących na glebach 

zanieczyszczonych kadmem obserwuje się zahamowanie wzrostu i chlorozę liści. Rośliny 

różnią się znacznie wrażliwością na zanieczyszczenie gleby tym pierwiastkiem oraz 

zdolnością do akumulowania go w tkankach. Niektóre rośliny pobierają duże ilości kadmu 

przez korzenie i akumulują w części nadziemnej. Takie rośliny, tzw. hiperakumulatory, 

wykorzystywane są do fitoekstrakcji kadmu z gleby. W miastach do usuwania metali ciężkich 

z gleby poszukuje się roślin ozdobnych - hiperakumulatorów. Rośliny rabatowe sadzone 

wiosną i wyrywane jesienią mogą nie tylko zdobić tereny miejskie, ale także oczyszczać 

glebę z wielu szkodliwych pierwiastków. 

W literaturze można znaleźć informacje o tym, że grzyby mikoryzowe zwiększają 

pobieranie kadmu przez korzenie roślin. Wykazano także, że wysoki poziom kadmu w glebie 

hamuje zasiedlanie korzeni niektórych roślin przez grzyby mikoryzowe. Mikoryzacja roślin 

rabatowych w czasie uprawy w szklarni może wpływać korzystnie na ich dalszy wzrost po 

posadzeniu do gruntu.  

Celem pracy było poznanie wpływu stężenia kadmu i mikoryzacji na wzrost i kwitnienie 

rośliny rabatowej - osteospermum. Określono także wpływ tych czynników na akumulację 

kadmu w części nadziemnej osteospermum. 

Inokulację korzeni osteospermum grzybami mikoryzowymi przeprowadzono przy użyciu 

szczepionki mikoryzowej Endorize – TA AMF (Biorize Sarl, Francja), zawierającej grzyby z 

rodzaju Glomus tworzące mikoryzę arbuskularną. Po zasiedleniu korzeni przez grzyby 

mikoryzowe rośliny uprawiane w doniczkach podlewano roztworami Cd(NO3)2 x 4 H2O  

zawierającymi 0, 5, 10 i 20 mg Cd·dm-3. Różnice w zawartości azotu kompensowano przy 

użyciu saletry amonowej. Pomiary roślin i oznaczenia zawartości kadmu w części nadziemnej 

przeprowadzono w pełni kwitnienia, po około 12 tygodniach uprawy. 
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Kadm w zastosowanych stężeniach nie obniżał wartości dekoracyjnej osteospermum, nie 

powodował chlorozy i nekroz na brzegach liści, wyraźnie widocznych u innych roślin 

rabatowych, np. astrów. Wysoki poziom kadmu w podłożu obniżał świeżą i suchą masę 

części nadziemnej i korzeni roślin, zarówno zmikoryzowanych jak i niezmikoryzowanych. 

Mikoryzacja powodowała spadek świeżej i suchej masy korzeni, jak wiadomo funkcje 

systemu korzeniowego u roślin zmikoryzowanych przejmuje w znacznym stopniu grzybnia. 

Rośliny zmikoryzowane miały mniejszą świeżą i suchą masę, były niższe niż 

niezmikoryzowane. Zarówno stężenie kadmu w podłożu jak i mikoryzacja nie wpływały na 

liczbę pędów bocznych i liczbę liści. Wpływ obu badanych czynników na kwitnienie 

osteospermum był niewielki. Wszystkie rośliny wytworzyły dużo pąków kwiatowych i 

kwiatów. Akumulacja kadmu w części nadziemnej roślin była uzależniona od zawartości tego 

pierwiastka w podłożu, rośliny uprawiane w podłożu zawierającym więcej Cd zawierały 

więcej Cd w części nadziemnej. Rośliny zmikoryzowane uprawiane w warunkach wysokiej 

zawartości Cd w podłożu akumulowały prawie dwukrotnie więcej Cd niż rośliny 

niezmikoryzowane.
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Wstęp 

Jedną z podstawowych zasad ochrony środowiska jest oszczędna gospodarka zasobami 

naturalnymi, zwłaszcza tymi, które uznajemy za nieodnawialne. Oznacza to preferencję do 

wykorzystywania zasobów odnawialnych. Jest to możliwe zwłaszcza tam, gdzie naturalne 

warunki geologiczne i geomorfologiczne sprzyjały wykształceniu się głęboko wciętych w 

podłoże dolin rzecznych. Ten szczególny dla budowy małych elektrowni wodnych walor 

krajobrazowy jest powszechny na Pojezierzu Mazurskim. Bogate urzeźbienie terenu z dużą 

ilością lasów, jezior i terenów bagiennych tworzy tam niepowtarzalny w swojej wymowie 

układ przestrzeni trójwymiarowej posiadający ważne znaczenie przyrodniczo-gospodarcze i 

społeczno-kulturowe. 

 
Metodyka badań 

Niniejsza praca jest wynikiem wieloletnich badań i obserwacji terenowych dolin 

rzecznych na Pojezierzu Mazurskim. Postawę pracy stanowiła analiza materiałów 

interpretacja archiwalnych materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej obiektów 

małej energetyki wodnej ze zbiorów prywatnych jak i państwowych (Zakład Energetyczny w 

Olsztynie, Archiwum Państwowe).  

Na podstawie studiów mapowych uzupełnionych wywiadem terenowym określono także 

miejsca możliwe do zagospodarowania przez elektrownie wodne. Potencjał 

hydroenergetyczny rzek ustalono według następujących kryteriów (Nowicki 1990):  

- minimalna powierzchnia zlewni zasilającej elektrownię wodną  A= 40 - 50 km2     

- minimalny możliwy do uzyskania spad H=2,0 m   

- przepływ instalacyjny Qi = 2÷3 SSQ (zależnie od stopnia retencyjności zlewni)    

- współczynnik sprawności hydrozespołów  n= 0,5÷0,8. 
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Wyniki badań  

Głównym czynnikiem warunkującym budowę zakładów wodnych na potrzeby rzemiosła i 

drobnego przemysłu w historycznie odległych czasach sięgających lat przełomowych XIII i 

XIV wieku jest gęsta sieć wąskich i głęboko wciętych w podłoże dolin rzecznych [4]. W 

okresie tym zasoby wód płynących wykorzystywane były do tego rodzaju urządzeń jak: 

młyny wodne, tartaki, olejarnie, garbarnie, papiernie i kuźnie wodne. Do lat 50-tych 

minionego stulecia na Pojezierzu Mazurskim (w starych granicach woj. olsztyńskiego sprzed 

1975 r.) funkcjonowało 120 piętrzeń młyńskich w dobrym i średnim stanie technicznym.  

W latach początkowych ubiegłego stulecia (1900-1910 r.) na Pojezierzu Mazurskim 

podjęto budowę elektrowni wodnych na potrzeby miast i wsi i lokalnych gospodarstw 

rolnych. Po zakończeniu działań wojennych (1945-50) na terenie tym użytkowano 8 

elektrowni wodnych o mocy instalowanej w granicach 7400-7600 kW. Szeroko zakrojony 

program nacjonalizacji i centralizacji przemysłu w latach 1950-1970 przyczynił się znacznie 

do upadku i dewastacji małych zakładów wodnych, uznawanych wówczas za narzędzie 

kapitalistycznego wyzysku mas robotniczo-chłopskich.  

W połowie lat 80-tych minionego stulecia rozpoczyna się era budowy małych elektrowni 

wodnych. Według stanu na koniec 1998 r. na Pojezierzu Mazurskim funkcjonowało 51 

obiektów małej energetyki wodnej o mocy 8200 kW. Potencjał hydroenergetyczny rzek 

pozwala na użytkowanie ok. 480 elektrowni wodnych o sumarycznej mocy w granicach 74 

500 - 75 000 kW [1]. 

 Jak wykazały badania prowadzone nad zagadnieniem hydrologicznego 

zagospodarowania zlewni rzek Pojezierza Mazurskiego, elektrownie wodne spełniają wiele 

cennych pod względem przyrodniczo-gospodarczym funkcji. Spośród większych efektów 

hydroenergetycznej zabudowy dolin rzecznych, na szczególną uwagę zasługują: 

- retencjonowanie wód powierzchniowych dla potrzeb rolniczo-energetycznych i ochrony 

środowiska naturalnego [1]; 

- poprawa jakości wód wskutek deponowania na kratach elektrowni wodnych 

zanieczyszczeń pływających oraz napowietrzania mas wodnych w komorach turbin i na 

przelewach wodospadowych, 

- wstrzymanie procesu erozji osuwiskowej, brzegowej i dennej w wyniku kaskadowania 

rzek płynących w głębokich jarach [2]; 

- usprawnienie efektywności przedsięwzięć urbanizacyjno - ekologicznych poprzez budowę 

stopni wodnych o znaczeniu wielofunkcyjnym (komunikacja, rozrząd wód 
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dyspozycyjnych do nawodnień rolniczych, regulacja odpływu na sieci rzecznej, 

stabilizacja poziomu wód w zbiornikach jeziorowo-dolinowych; 

- poprawa walorów krajobrazowych regionu [3]. 

Wskaźniki zabudowy poszczególnych zlewni wahają się w granicach od 14,9 do 159,1 

km2/szt. Średnioważony wskaźnik zagęszczania obiektów energetyki wodnej wynosi 39,4 

km2/szt. Jest to parametr stosunkowo korzystny wynikający z zagęszczania naturalnego sieci 

hydrograficznej (0,6-0,8 km/km2) oraz znacznych spadków podłużnych rzek i dolin rzeczno-

jeziornych. Znaczące w skali hyroenergetyki spadki rzek kształtują się zwykle w granicach 

0,4-1,0 ‰ natomiast podłużne spadki dolin rzecznych oscylują wokół wartości 0,5-2,5‰. 

Zatem naturalny układ geomorfologiczny regionu wskazuje na celowość podejmowania 

przedsięwzięć w zakresie kaskadowania dolin rzecznych i wykorzystywania w celach 

energetycznych. 

Poza równomiernym obciążeniem sieci dosyłowych prądu elektrycznego, obiekty małej 

energetyki wodnej, zrealizowane do stanu pełnych możliwości potencjalnych, pozwoliłyby na 

zmniejszenie zapylenia atmosfery o rząd wielkości w granicach 350 000 – 400 000 ton pyłów 

w skali rocznej. Plan realizacji obiektów energetyki wodnej jest poważnie zagrożonych 

wskutek kryzysu gospodarczego regionu. Niezbędne są zatem działania wspierające na 

szczeblu centralnym tak krajowym jak i międzynarodowym. 
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Introduction 

Zoobenthos living in the bottom areas of a river bed is particularily sensitive to 

environmental changes.  One of the most important factors influencing their abundance is fast 

flowing water of streams and springs stretches of rivers. In general, they are inhabited by 

oxibionts characterised by a limited tollerance to majority of environmental factors. The 

feature is very often used when an amount and a type of pollutants occurres in the water 

environment (Collier & Bowmanb 2003; Neumann et al. 2003). Zoocenozes in headwater 

areas in the various climatic zones are similar one to another. The fauna is represented there 

by Trichoptera, Plecoptera and Ephemeroptera (Minshall 2003; Potter et al. 2005). Although, 

benthofauna of headwater areas has been intensively studied mainly in the southern part of 

Poland (Czerniawska-Kusza 1999; Michejda 1954; Szczęsny B. 1995), headwaters of north-

eastern Poland have been also recognized in terms of hydrobiological studies. One may found 

a good insight into caddy-flies, as a group of organisms preferring fast flowing water 

(Czachorowski 1999, Czachorowski et al. 2000). 

Although bottom fauna of the Łyna river – the main watercourse in the Mazury Lake 

District - was investigated in 70-ties and 80-ties of XX century (Wielgosz 1979 a, b), 

headwater area has not been investigated since then. The main aim of the paper was the 

determination of the qualitative and quantitative structure of benthofauna in headwater area of 

the Łyna river in relation to hydrological conditions.  

 

Methods 

Study site. The source area of the river spreads out on 121 ha and functions as the 

lansdcape reserve due to intensive processes of backward erosion and high ecological values 

(Fig.1). A complex network of tiny streams, flowing out from toes of 7 amphiteatrical 

cavings, joining together in a cumulative stream in the middle of the valley. The water flows 
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through a watermill reservoir located 600 m downstream the most further spring. All the 

streams come out to the surface at the same elevation of 155 m a.m.s.l. The average slope of 

headwater streams is 0.2% and the mean discharge beneath the reservoir is 121m3s-1.  

 

 
 

Fig. 1. Location of the sampling and measurement points in the headwater area of the Łyna 
River. Denotations: 1-main spring niches; 2-wateshed divide; 3- the area of nature reserve; 4-
places of zoobenthos sampling ; 5- sites of hydrological measurements; 6- sites numbers for 
zoobenthos sampling. 

 

Benthos sampling. The investigation of macro zoobenthos in the River Łyna headwater area 

was conducted in summer 2004. The samples of benthos were taken from 5 places in 

headwater area: 3 samples from the main watercourse and 2 from springs, just beneath the 
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places where water comes out onto the surface. The samples were taken in 3 replicates, each 

one from the area of 0.2 m2. The samples were sieved through a limnological sieve with the 

mesh diameter of 0.1 mm and then treated with 4% solution of formalin. Quantitative and 

qualitative analyses of the taken material were done in the laboratory. 

Hydrological measurements. Discharges of spring water were measured at 13 sites 

simultaneously with the time of zoobenthos sampling. The methods depended on the volume 

of outflowing water. In most cases an electromagnetic flow velocity sensor (Valeport, UK) 

was used and the discharge was calculated using the velocity-area method. Low discharges (< 

5.0 l s-1) especially at hillslope toe were determined by the volumetric method.    
Results 

The research showed that zoobenthos species diversity is related to the amount and 

velocity of outflowing water as well as thermal and oxygen conditions. The least favourable 

conditions were found at the hillslope toe, where the outflowing water of springs showed low 

oxygen concentrations (2-3 mg l-1) as well as relatively low but stable water temperature (6.8 

- 9.1 oC). At those sites (3 and 4), discharge of water was also the lowest and amounted to 

4.56 and 6,06 l.s-1, respectively (Fig. 2). 

 
Fig. 2. The average discharge of springs and the main stream in the headwater area of the 
Łyna river. Arabic letters indicate sites of zoobenthos sampling 
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flow  common mayflies phemera vul ta) and representatives of the 

dip ae).   

Table 1. Results of the biological investigations in the headwaters  the a river  
sum

Site 1  

ing waters as well as (E ga

terans (Empidid

 
 of Łyn in

mer 2004 

Taxa N
(indi

A 
(ind.. m-2) 

D  
(%

B 
(mg m-2 Dm

 
vid.) ) ) 

1. Total Insecta 13 69 9 98 0 9.3 83 0.88
Ephemeroptera 11 55 7.9 250 0.22 

Trichoptera 2.9 0.42    

Lasiocephala basalis 5  60  1 

Limnephilidae 15  410  3 

Diptera  88.5  0.23  

Empididae 4 20 165   

Simulium sp. 119 595  98  

2. B 0.7 14 0.12ivalvia -Pisidium sp. 1 5 0 
∑ 139 695 1123 

Site 2  
1. Psectrocladius sp. 1 5 2050  0.08
2. Chironomus plumosus L. pupa 50 23 0.921 5 5 

∑ 2 1 255 0
Site 3 No organisms; 

Site 4 No organisms; 
Site 5  

1. Total Oli gochaeta 2.0  0.001
Stylaria lacustris L. 1 5  8  

inne Oligochaeta 1 5  5  

2. Total Insecta 25.0  0.08
Limnephilidae 11 55 12.3 390 0.04 

Diptera   12.3  0.04 

Bezzia sp. 1 5  5  

Psectrocladius sp. 2 10  45  

Limnophora riparia Fall. 8 40  350  

3. Bivalvia - Sphaerium corneum L. 65 325 73.0 9 415 0.92
∑ 89 445 10 218 

N- number of individuals, A –population density, D –domination index, B –wet biomass, Dm –index of biomass 
domination.  

 

The distinct decrease in zoobenthos representatives was stated also 100 m above the 

water-mill reservoir (site 2). At this site two taxa were noted: Chironomidae larvas 
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(Psectrocladius sp.) and their chrysalides. The chrysalide Chironomus plumosus L. biomass 

amounted to 92% the whole bottom fauna, there.  Beneath the reservoir (site 5), where the 

ater was well aerated, biodiversity of bottom fauna was the highest. At this site the maximal 

als per 1 m2 showed bivalves (Sphaerium corneum L.). The caddis-

flie t this site, are common representants of macro 

z

Limn

biom

of th

subdo

 
Concluding remarks 

1. 

 the area.  In the upper sections of streams it was lean in terms 

t. 

2. Indicated taxa were represented by species typical for fast flowing and well aerated 

 

a 

beneath the water-mill reservoir. 

w

density of 325 individu

s from the Limnephilidae family, found a

oobenthos in inland waters. Typial inhabitants of fast flowing stream and river water as 

ophora riparia Fall from the Muscidae family, were found there, as well.  The highest 

ass of the bottom fauna was stated at this site. Its main determinant was a bivalve form 

e Sphaeridae family, whereas caddis-flies and Limnophora riparia Fall were 

minants.  

The obtain results let us to conclude that: 

The distribution of macro zoobenthos of the the Łyna river headwater was depended on 

hydrological conditions in

diversity, particularly where the water was flowing out of the spring niches. The most 

abundant and diverse was the composition of benthos fauna beneath the water-mill 

reservoir, where the water discharge was the highes

waters.  

3. The population was dominated by insects, where relatively permanent inhabitants were

Simulium sp. as well as representatives of Trichoptera and Plecoptera sp. The other tax

were found sporadically.  

4. In terms of wet biomass Insecta dominated in the upper parts of the headwater area. The 

increase in biomass the bivalves of the Sphaeridae genus was found in the bentos fauna 

in the Łyna river 
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Wstęp 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad tempem przebiegu procesu mineralizacji 

organicznych połączeń azotu w glebach gytiowo-murszowych obiektu Gązwa położnego w 

mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego [KONDRACKI 1998, PIAŚCIK 1996]. Badania tego typu  

w glebach gytiowych były rzadko prowadzone. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do oceny 

ilości uwalnianego azotu mineralnego w badanych glebach, jak również mogą być przydatne 

do oceny zagrożeń środowiska.  
 
Omówienie wyników 

Badania na obiekcie Gązwa prowadzono w latach 2002-2003 na glebie gytiowo-

murszowej (MgII) wytworzonej z gytii detrytusowej. Szczegółowe badania prowadzono na 

glebie użytkowanej jako pastwisko wykorzystywanym w sposób ekstensywny bez nawożenia 

mineralnego (gleba pod pastwiskiem) oraz na glebie porośniętej olsem brzozowym (gleba pod 

lasem). W reprezentatywnych odkrywkach glebowych pobierano próbki glebowe 

objętościowo cylinderkami w czterech powtórzeniach, w czterech terminach (wiosennym, 

letnim, jesiennym i zimowym). W punktach wierceń dokonano indentyfikacji rodzaju gleby, a 

w pobranych próbkach glebowych oznaczono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 

[SAPEK, SAPEK 1997]. Azot ogólny oznaczono metodą Kiejdahla, azot mineralny (N-NO3 i 

N-NH4) metodą inkubacyjną w wyciągu 1% K2SO4 [Gotkiewicz 1974]. Formy mineralne 

azotu oznaczno kolorymetrycznie: N-NO3 z kwasem fenylodwusulfonowym, N-NH4 w 

reakcji z odczynnikiem Nesslera. W trakcie badań systematycznie dokonywano pomiaru 

poziomu wody gruntowej. Poziom wody gruntowej w glebie pod pastwiskiem był niski 

zwłaszcza w okresach letnich. W tym okresie poziom wód gruntowych spadał do poziomu 

130cm od powierzchni gleby. W glebie pod lasem poziom wody gruntowej był wysoki, 

najczęściej utrzymywał się na poziomie 10-25 cm od powierzchni gleby, jedynie w okresie 

upalnego lata w 2002 roku obniżył się do poziomu 45cm. Wilgotność aktualna badanych gleb 

gytiowych w wszystkich okresach za wyjątkiem zimy, w warstwach wierzchnich do 20 cm 
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była niska bo kształtowała się na poziomie 40-60%. Duże przesuszenie tych warstw nastąpiło 

zwłaszcza w okresie upalnego lata w 2002 roku. Głębsze warstwy badanych profili 

charakteryzowały się na ogół bardzo wysoką wilgotnością. Zawartość azotu ogólnego w 

glebie pod pastwiskiem w warstwie 5-10cm wynosiła 1,65%, a w głębszych warstwach 

wzrastała nawet do 3,99%. W glebie pod lasem zawartość azotu ogólnego w warstwach 

wierzchnich wynosiła 0,9% a w warstwie 35-40cm wynosiła 3,8%. Są to wartości 

charakterystyczne dla gytii detrytusowych [Uggla 1969]. Tempo mineralizacji organicznych 

związków azotu w glebach obu profili było uzależnione od uwilgotnienia gleby. W glebie pod 

pastwiskiem ilość uwalnianego azotu mineralnego była wyższa niż w glebie pod lasem. Ilość 

uwalnianego azotu mineralnego w glebie pod pastwiskiem kształtowała się w granicach 

 4,4 do 107,6 mg .dm-3, natomiast w glebie pod lasem kształtowała się w granicach 4,0 do 

90,4 mg . dm-3. Największe tempo uwalnia się azotu mineralnego zwłaszcza z  warstw do 20 

cm następowało w okresie letnim. W glebie pod pastwiskiem w okresie wiosny, lata jesieni 

podczas procesu uwalniania azotu mineralnego dominowała forma azotanowa. Ilość 

uwalnianego azotu azotanowego w glebie pod pastwiskiem w tych okresach w warstwach do 

20 cm mieściła się najczęściej w granicach od 20 do 65 mg . dm-3 , czyli według przyjętych 

ocen zasobności mieściła się w zawartości dużej i bardzo dużej. Uwalnianie azotu 

amonowego w okresie wiosny, i jesieni w glebie pod pastwiskiem było niskie i wahało się w 

granicach 0,6 do 13,4 mg . dm-3. Jedynie w ciągu lata w 2003 ilość uwalnianego azotu 

amonowego w badanej glebie była znaczna i kształtowała się w przedziale 14,9 do 

45,2 mg . dm-3. W glebie pod pastwiskiem w wszystkich badanych okresach za wyjątkiem 

zimy stosunek azotu azotanowego do amonowego kształtował się powyżej jedności. 

Świadczy to o dużej aktywności biologicznej gleby i  dogodnych warunkach do nitryfikacji. 

W glebie pod lasem dogodne warunki do przebiegu procesu mineralizacji wystąpiły tylko w 

okresie lata i jesieni 2003 roku. Ilość uwalnianego azotu azotanowego w tych okresach w 

warstwach do 20 cm mieściła się w granicach od 27,5 do 40,9 mg . dm-3, czyli według ocen 

zasobności mieściła się w zawartości dużej. W pozostałych terminach badań ilość 

uwalnianego azotu azotanowego była mała i bardzo mała. W glebie pod lasem w wszystkich 

badanych okresach za wyjątkiem lata i jesieni stosunek azotu azotanowego do amonowego 

kształtował się poniżej jedności. Przeprowadzone badania w okresie zimowym wykazały, że 

mineralizacja organicznych związków azotu może również zachodzić również i w tym 

okresie, jednak ilość uwalnianego azotu mineralnego jest niewielka. Ilość uwalnianego azotu 

azotanowego w tym okresie była bardzo mała. Stosunek azotu amonowego do azotanowego 

w badanych glebach kształtował się poniżej jedności. 
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Wnioski 

1. Tempo mineralizacji organicznych związków azotu w badanej glebie gytiowo-murszowej 

obiektu Gązwa, było zróżnicowane w zależności od uwilgotnienia gleby. 

2. Badana gleba odznacza się wysoką zawartością azotu ogólnego, który w sprzyjających 

warunkach może być źródłem znacznych ilości uwalnianego w procesie nitryfikacji       

N-mineralnego. 

3. W glebie pod pastwiskiem w wierzchnich warstwach, które odznaczały się niską 

wilgotnością aktualną ilość uwalnianego azotu mineralnego była wyższa niż w glebie pod 

lasem, gdzie poziom wody gruntowej w badanym okresie był najczęściej wyższy. 

Największe tempo uwalnia się azotu mineralnego następowało zwłaszcza w  warstwach 

do 20 cm obu profili w okresie letnim.  

4. W glebie pod pastwiskiem w wszystkich badanych okresach za wyjątkiem zimy w 

procesie mineralizacji uwalniały się wysokie i  bardzo wysokie ilości azotu azotanowego. 

Stosunek azotu azotanowego do amonowego wynosił powyżej jedności, co świadczy to o 

dużej aktywności biologicznej gleby i  dogodnych warunkach do nitryfikacji. 

5.  W glebie pod lasem dogodne warunki do przebiegu procesu mineralizacji wystąpiły tylko 

w okresie lata i jesieni 2003 roku.  

6. Przeprowadzone badania w okresie zimowym wykazały, że mineralizacja organicznych 

związków azotu może również zachodzić również i w tym okresie jednak ilość 

uwalnianego azotu mineralnego jest niewielka.   
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WYBRANE CHARAKTERYSTYKI INŻYNIERSKIEJ DZIAŁALNOŚCI 
BOBRA CASTOR FIBER L. NA POGÓRZU DYNOWSKIM, 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 
 

CHOSEN CHARACTERISTICS OF ENGINEERING ACTIVITY OF BEAVER 
CASTOR FIBER L. IN DYNOWSKIE PLATEAU, IN THE REGION 

OF PODKARPACIE 
 

Grzegorz Pączka, Joanna Kostecka 

Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa 
 
Wstęp 

Bóbr europejski (Castor fiber L.) jest istotnym gatunkiem kształtującym florę i faunę Europy na 
przestrzeni wieków [2,4]. Obecnie w Polsce największa populacja tych gryzoni występuje na 
Podlasiu [4]. W roku 1988 reintrodukowano bobry również na Pogórzu Dynowskim, w obecnym 
rezerwacie „Mójka”, znajdującym się około 30 km na południowy wschód od Rzeszowa. 

Obok pozytywnej, z punktu widzenia kształtowania bioróżnorodności, działalności 
inżynierskiej bobrów [1,3,4,5], trzeba podkreślić fakt, że powodują one także znaczne straty 
materialne (zalane pola uprawne, łąki, sady owocowe i drogi, zatkane przepusty melioracyjne, 
zalane i zabagnione tereny leśne). Główną przyczyną tej sytuacji jest niewłaściwe wsiedlanie 
bobra oraz brak monitoringu populacji tego gatunku.  

Celem prowadzonych badań była analiza tempa rozprzestrzeniania się bobrów z terenu ich 
wsiedlenia w roku 1988, oraz ocena wybranych aspektów ich wpływu na środowisko naturalne. 
Podczas badań (prowadzonych w latach 1998–2004) na terenie Pogórza Dynowskiego (w 
rezerwacie „Mójka”), oraz na środkowym Wisłoku i jego dopływach; w okolicach Łańcuta, 
Przeworska i Rzeszowa, obserwowano miejsca bytowania Castor fiber, rejestrowano zmiany 
wielkości pierwotnego rozlewiska, liczbę, typ, długość i wysokość tam bobrowych, a także 
analizowano przynależność gatunkową drzew ścinanych przez te gryzonie.  
 

Omówienie wyników 

W wyniku prowadzonych badań stwierdzono rozprzestrzenianie się bobrów, określając 
liczne ich stanowiska bytowania na środkowym Wisłoku i jego dopływach. Na terenie 
rezerwatu „Mójka” zaobserwowano występowanie 9 tam (tab. 1), zbudowanych według 
jednego z dwóch typów: (a) z gałęzi różnej długości, pni i niekiedy kamieni, (b) z gałęzi 
różnej długości i pni, z dodatkowym wzmocnieniem w postaci szlamu i błota, przy braku 
kamieni. Typ tamy (a) bobry budowały na węższych odcinkach potoku, typ (b) stwierdzano 
na rozlewisku. Na badanym terenie w latach 1998–1999 (10 lat po wsiedleniu), przeważał 
pierwszy typ tam, natomiast w latach 2000–2004 stwierdzono przewagę drugiego typu tamy. 

Na terenie rezerwatu „Mójka” występuje duża bioróżnorodność flory, w tym wielu gatunków 

drzew liściastych stanowiących potencjalne pożywienie bobrów. Według literatury niechętnie 

ścina on rośliny iglaste [3], przy czym uzyskane wyniki badań nie korelują z tym stwierdzeniem – 
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aż 50 % ściętych drzew stanowiła bowiem jodła pospolita (Abies alba) (tab. 2). Przyczynę tego 

zjawiska na razie trudno wyjaśnić, w pobliżu drzew iglastych licznie występuje leszczyna 

pospolita, grab oraz buk, które wg innych autorów stanowią podstawę diety bobra [3].  
 

Tabela 1. Cechy tam stwierdzonych na terenie rezerwatu „Mójka” w roku 2004 
 

Nr tamy Cecha 1 2 3 3 5 6 7 8 9 
Długość (m) 39 105 2,5 8,5 31 2,5 4,2 6,5 4 

Wysokość (cm) 130 100 160 90 140 50 130 110 90 
Typ tamy b b b b b b a a a 

a- tama kamienista; b- tama wzmocniona szlamem i błotem 
 

Tabela 2. Struktura pokarmowa Castor fiber na terenie rezerwatu „Mójka” [%] 
 

Gatunek drzewa Jodła 
pospolita 

Buk  
zwyczajny 

Olsza 
czarna 

Grab Leszczyna Jarzębina Wierzba 
krucha 

Dąb 

Udział [%] wśród 90 drzew 
(ściętych lub porzuconych)  50 33,3 5,5 3,3 3,3 2,2 1,1 1,1 

 
Działalność inżynierska Castor fiber spowodowała zmianę warunków ekologicznych 

badanego terenu; zwiększyła się bioróżnorodność siedlisk. Stawy bobrowe przyciągnęły 

m. in. bociana czarnego, czaplę siwą, zimorodka i żurawia. W miejscach gdzie głębokość 

wody jest największa (kanały transportowe bobrów), korzystne warunki do bytowania 

znalazły pstrąg potokowy i tęczowy, a w ślad za nimi pojawiła się wydra, znacznie 

zwiększyły się także populacje gatunków gadów i płazów. Spiętrzenie wody spowodowało 

podniesienie wód gruntowych, co umożliwiło pojawienie się higrofilnych gatunków roślin m. 

in. skrzypu olbrzymiego oraz licznych gatunków storczyków i mszaków.  
 

Wnioski 

1. Na terenie Pogórza Dynowskiego w województwie podkarpackim bóbr jest gatunkiem 

w ekspansji. 

2. Na badanym terenie bóbr jest gatunkiem inżynierskim i ma wpływ na stan bioróżnorodności.  
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH 
W GLEBACH LEŚNYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA 

ZANIECZYSZCZENIA 
 

FACTORS INFLUENCING HEAVY METALS CONTENT IN FOREST SOILS IN 
DEPENDENCE ON CONTAMINATION IMPACT 

 
Jarosław Potarzycki, Katarzyna Maciejewska 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Chemii Rolnej 

  
Wstęp i metodyka 

W odróżnieniu od obszarów rolniczych, akumulacja toksykantów w ekosystemach 

leśnych następuje głównie w powierzchniowych warstwach profilu glebowego, wykazując 

trwały charakter (Zwoliński 1995). Całkowita zawartość w glebie nie zawsze pozwala 

wnioskować o dostępności danego metalu (Davies 1991). Biologiczna dostępność metali 

ciężkich jest wypadkową ogólnej zawartości toksykanta i właściwości fizyko-chemicznych 

gleby. Celem pracy było wskazanie właściwości fizyko-chemicznych gleby kształtujących 

zawartość ołowiu, miedzi, cynku i kadmu w powierzchniowej warstwie gleb leśnych na 

obszarach w różnym stopniu narażonych na zanieczyszczenia chemiczne. Próbki gleby 

pobrano z warstwy 0-10 cm,  na terenie oddziaływania huty miedzi Głogów (Wróblin 

Głogowski i Głogówko) oraz w miejscowości Piłka (w województwie wielkopolskim, 

stanowiącym obiekt kontrolny, oddalony od źródeł emisji metali ciężkich). W pobranych 

próbkach glebowych oznaczono ogólną zawartość metali ciężkich (metoda „aqua regia”), 

formy labilne (0,01M CaCl2) oraz biodostępne (0,1M NaNO3). Zawartości metali, oznaczone 

w wymienionych ekstrahentach, odniesiono do właściwości fizyko-chemicznych gleby, takich 

jak: odczyn, ilość węgla organicznego oraz skład mechaniczny. 
 
Omówienie wyników 

Ilość ołowiu, miedzi i cynku w glebie związana była z oddziaływaniem huty miedzi 

Głogów, zmniejszając się wraz z odległością od źródła emisji. Średnia całkowita zawartość 

badanych metali na obszarach o niewielkiej antropogenizacji kształtowała się na poziomie tła 

geochemicznego. Badane gleby wykazywały duże zróżnicowanie w zawartości materii 

organicznej i odczynu, a niewielkie pod względem składu granulometrycznego. Największy 

związek z właściwościami fizyko-chemicznymi gleby wykazał cynk, w dalszej kolejności 

miedź i ołów. Akumulacja miedzi i ołowiu w glebie była najsilniej skorelowana z odczynem 

gleby, a cynku z cząstkami spławialnymi i zawartością materii organicznej. Zdolność do 

ekstrakcji metali ciężkich przez badane roztwory zmniejszała się w kierunku:  „Aqua regia”  
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> 0,01M CaCl2  >  0,1M NaNO3. Spośród badanych metali, największy udział w form 

labilnych odnotowano dla kadmu (56% całkowitej zawartości). W glebach zanieczyszczonych 

miedzią rola iłu koloidalnego polegała na sorbowaniu tego metalu. Na obszarach z naturalną 

zawartością miedzi koloidy glebowe kontrolowały zawartość miedzi w roztworze glebowym 

na drodze desorpcji i uwalniania miedzi z siatek krystalicznych minerałów ilastych. 
 
Wnioski 

1. Właściwości fizyko-chemiczne gleby w największym stopniu określały dostępność miedzi 

i cynku. Potencjalne możliwości włączenia tych metali w łańcuch troficzny zależały 

głównie od odczynu gleby, który determinowany był przez pozostałe cechy gleby.  

2. Rola właściwości gleby w kształtowaniu biodostępności miedzi i cynku jest większa na 

obszarach z podwyższoną ogólną zawartością tych metali. 
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OCENA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA METALAMI CIĘŻKIMI 

Z WYKORZYSTANIEM MNISZKA LEKARSKIEGO 
(TARAXACUM OFFICINALE) 

 
AN ASSESSMENT OF ENVIRONMENT CONTAMINATION BY HEAVY METALS  

BY MEANS OF DANDELION (TARAXACUM OFFICINALE) 
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Wstęp i metodyka 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie roślinami leczniczymi jako wskaźnikami 

zanieczyszczenia środowiska.  Rośliny te używane są w badaniach krótkotrwałych zmian, 

szczególnie w środowisku miejskim. Do najważniejszych ziół używanych w biomonitoringu 

zalicza się mniszka lekarskiego (Wesołowski i Radecka 2003, Diatta i in. 2003). Badania 

prowadzono w roku 2003 na obszarze oddziaływania trasy komunikacyjnej Poznań-Katowice 

w mieście Ostrów Wielkopolski. Próbki gleby i materiału roślinnego (mniszek lekarski – 

Taraxacum officinale) pobierano w miesiącu maju, w odległości 3, 8, 18 i 35 m od krawędzi 

jezdni. W glebie i roślinach oznaczono ołów, kadm, miedź i cynk, przy czym w próbkach 

glebowych określono ogólną zawartość wymienionych metali (metoda „aqua regia”) oraz 

formy biodostępne (w 0,1M NaNO3).  

 
Omówienie wyników 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gleby na obszarze oddziaływania 

trasy komunikacyjnej (w strefie do 35 m od krawędzi jezdni) były zanieczyszczone ołowiem i 

kadmem, których udział w formach łatwo dostępnych przekraczał dopuszczalne normy. 

Mobilność kadmu, miedzi i cynku w glebie kontrolowana była przez odczyn, a ogólna 

zawartość tych metali zależała także od zawartości węgla organicznego. Niezależnie od 

źródła emisji, liście mniszka lekarskiego charakteryzowała podwyższona zawartość ołowiu i 

kadmu, lecz nie udowodniono aby było to bezpośrednio związane z komunikacją. 

Potwierdzono dużą zdolność mniszka lekarskiego do fitoekstrakcji ołowiu, lecz o akumulacji 

tego metalu w roślinie decydowała rozpuszczalność związków ołowiu obecnych w glebie.  

 
Wnioski 

1. Mniszek lekarski okazał się rośliną wskaźnikową w stosunku do ołowiu występującego w 

glebie w formach bioprzyswajalnych czyli podatnych na włączenie w łańcuch troficzny.  
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2. Zdefiniowanie zagrożeń środowiskowych wynikających z obecności metali ciężkich w 

glebie wymaga nie tyle określenia ogólnej zawartości toksykanta, co wskazania 

czynników kontrolujących procesy odpowiedzialne za transformacje metalu z postaci 

mobilnej w związaną w biomasie. 
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WPŁYW PODWÓJNEGO STRESU ANTROPOGENICZNEGO NA 
LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH 
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OF SOIL MICROORGANISMS 
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W glebie bytują przedstawiciele wszystkich grup systematycznych mikroorganizmów. 

Biorąc pod uwagę dominację, a także największy udział w procesach biochemicznych gleby, 

najczęściej wymienia się bakterie, grzyby i promieniowce. Mikroorganizmy te odznaczają się 

dużą aktywnością biochemiczną, wywierają zatem decydujący wpływ na kształtowanie się 

procesów metabolicznych o dużym znaczeniu biologicznym i geobiochemicznym.  

Współpraca drobnoustrojów doprowadza glebę do pewnego stanu równowagi biologicznej. 

Zmiany we właściwościach fizycznych i chemicznych gleby mogą być spowodowane przez 

przyrodę,  ale często w wyniku stosowanych zbiegów agrotechnicznych. Wiele zmian w 

stanie istniejącej równowagi homeostatycznej jest wynikiem nie przemyślanych i 

nieprzewidzianych efektów działalności człowieka. Nagromadzenie się w glebie różnych 

substancji zanieczyszczających (pestycydy, związki ropopochodne, różnego rodzaju sole) 

powoduje  przeciążenie możliwości sorpcyjnych gleby. Rzadko zdarza się aby te substancje 

występowały pojedynczo. Najczęściej w glebie występuje kilka rodzajów związków 

zanieczyszczających działających mniej lub bardziej niekorzystnie na środowisko. 

Zanieczyszczona gleba często zmienia, a nawet traci swoją aktywność biologiczną. W wielu 

przypadkach nie odzyskuje jej nawet po upływie kilkunastu lat. 

Ze względu na małą ilość danych literaturowych dotyczących kompleksowego 

oddziaływania czynników stresowych, takich jak zasolenie i związki ropopochodne, w 

niniejszej pracy podjęto próbę oceny wpływu oleju napędowego w glebie zasolonej NaCl na 

podstawowe grupy mikroorganizmów glebowych (bakterie, promieniowce i grzyby). 

Badania prowadzono na glebie gliniastej (średnia) i piaskowej (lekka), pobranych z 

poziomu orno-próchniczego. Przygotowano próbki glebowe o masie 1 kg zanieczyszczono 

NaCl (10, 100 i 1000 Mmol NaCl·kg-1 gleby). Kontrolę stanowiła gleba bez dodatku NaCl. 

Podwójny stres antropogeniczny otrzymano zanieczyszczając próbki z powyżej 

przygotowanych kombinacji olejem napędowym w następujących dawkach: 0,1; 1 oraz 10% 

wag. Otrzymano w ten sposób 12 kombinacji o różnym stopniu zanieczyszczenia. 
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Próbki gleb do analiz pobierano w dniu założenia doświadczenia (termin 1), a następnie 

po 3, 7, 14, 28 i 48 dniach, w których określano liczebność podstawowych grup 

mikroorganizmów w glebie.  

Uzyskane wyniki przeliczano na 1 g suchej masy gleby. Na podstawie ogólnej liczby 

bakterii, promieniowców i grzybów oznaczono współczynnik SR stopnia rozwoju 

mikroorganizmów (B+P/G). Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej wyliczając 

analizę wariancji. Ocenę wpływu oleju napędowego w glebie zasolonej oceniono jako procent 

odchyleń  w stosunku do gleby nie zanieczyszczonej NaCl.    

Olej napędowy w glebie zasolonej zmieniał istotnie liczebność drobnoustrojów. Wpływ 

ten był często zależny od wielkości zastosowanej dawki ksenobiotyku, czasu jej 

oddziaływania oraz od rodzaju gleby. Najbardziej wrażliwą grupą mikroorganizmów na 

zastosowane skażenia okazały się bakterie. Działanie hamujące stwierdzono również w 

przypadku promieniowców. Szczególnie odporną grupą drobnoustrojów okazały się grzyby, 

których  liczebność była na ogół stymulowana po zastosowaniu dwóch czynników stresowych 

jednocześnie. Obserwowano przesunięcia w składzie gatunkowym drobnoustrojów po 

dodaniu oleju napędowego do gleby zasolonej. Zmieniały one wartość współczynnika SR 

będącego stosunkiem liczebności bakterii i promieniowców do liczebności grzybów.  
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WPŁYW BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA LICZEBNOŚĆ  W GLEBIE 

DROBNOUSTROJÓW AMYLOLITYCZNYCH, LIPOLITYCZNYCH 
I PROTEOLITYCZNYCH 

 
INFLUENCE OF LEAD-FREE PETROL ON COUNT IN THE SOIL 

MICROORGANISMS LIPOLITIC,  PROTEOLITIC AND AMYLILITIC 
 

Krystyna Przybulewska, Agnieszka Foltyn 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 

 

 

Wśród substancji dostających się do gleby, związki ropopochodne są jedną z 

dominujących grup. Substancje te, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Przyczynami zanieczyszczeń gleb związkami ropopochodnymi są wycieki ropy naftowej i jej 

produktów z rurociągów przemysłowych na skutek nieszczelnych połączeń, wycieki paliwa 

podczas transportu i przeładunku, brak podstawowych zabezpieczeń przed uszkodzeniem i 

skutkami awarii technicznych, niewłaściwe postępowanie ze ściekami i odpadami, 

niewłaściwa obsługa i eksploatacja urządzeń magazynowania, dystrybucji i transportu, a także 

przesiąkania ropy ze źródeł podziemnych.  Ropa naftowa i jej produkty pochodne zmieniają 

strukturę gleby, zaburzając właściwości fizyko-chemiczne a także zdolności sorpcyjne, 

wpływają na życie biologiczne środowiska glebowego. Jest wiele mikroorganizmów 

glebowych, przeprowadzających efektywną biodegradację omawianych związków, przez co 

zmniejsza lub niweluje się ich negatywny wpływ na środowisko. 

Celem pracy było określenie wpływu benzyny bezołowiowej na liczebność 

mikroorganizmów wybranych grup fizjologicznych w glebie. 

Badania prowadzono na glebie gliniastej (średnia) i piaskowej (lekka), pobranych z 

poziomu orno-próchniczego. Przygotowano próbki glebowe o masie 0,5 kg a następnie 

skażano benzyną bezołowiową w ilości  0,01;  0,1;  1 i 10% wagowych. Benzynę  dokładnie 

mieszano z glebą w celu równomiernego rozprowadzenia. Kontrolę stanowiła gleba  bez 

dodatku benzyny. Tak przygotowaną glebę w woreczkach foliowych doprowadzano do 

wilgotności 60% maksymalnej pojemności wodnej i utrzymywano przez cały okres badań na 

stałym poziomie. Doświadczenie wykonano w trzech powtórzeniach i prowadzono w 

temperaturze 25°C. Próbki gleb do analiz pobierano w dniu założenia doświadczenia (termin 

1) a następnie po 3, 7, 14, 28 i 48 dniach, w których określano liczebność mikroorganizmów 

amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych.  
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Uzyskane wyniki przeliczano na 1 g suchej masy gleby i poddano ocenie statystycznej 

wyliczając analizę wariancji. 

Zanieczyszczenie gleby benzyną bezołowiową wpływa na wzrost liczebności 

mikroorganizmów lipolitycznych, w mniejszym stopniu liczebności drobnoustrojów 

rozkładających białko i  skrobię. W glebie piaskowej stwierdzono zdecydowanie  większy 

wzrost liczebności  (nawet o  80%) w przypadku mikroorganizmów rozkładających tłuszcze i 

skrobię, natomiast wzrost mikroorganizmów na podłożu z dodatkiem białka był nieznacznie 

większy w glebie gliniastej zanieczyszczonej tym produktem. 
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WPŁYW WZRASTAJĄCEGO ZASOLENIA NaCl NA LICZEBNOŚĆ 
DROBNOUSTROJÓW METABOLIZUJĄCYCH WYBRANE ZWIĄZKI 

ORGANICZNE W GLEBIE 
 

INFLUENCE OF INCREASING SALINITY DUE TO NaCl ON THE POPULATION 
OF MICROORGANISMS METABOLIZING SELECTED ORGANIC COMPOUNDS 

IN THE SOIL 
 

Krystyna Przybulewska, Agnieszka Krompiewska 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 

 

Drobnoustroje decydują o żyzności gleby, przepływie biogennych pierwiastków w 

ekosystemie oraz szeregu przemian związanych z właściwościami fizykochemicznymi gleby. 

Mikroorganizmy glebowe przeprowadzają wiele przemian związków organicznych, m.in. 

rozkład tłuszczów, skrobi, celulozy i innych. Drobnoustroje rozkładające błonnik przerabiają 

go na prostsze związki i w ten sposób powiększają masę pokarmową dla wszystkich 

mikroorganizmów glebowych. Rozwój więc wszystkich drobnoustrojów glebowych w dużej 

mierze zależy od aktywności mikroorganizmów i z tego względu szybkość rozkładu błonnika 

uważana jest za odpowiednik ogólnej aktywności biologicznej gleb. Dzięki ogromnej 

różnorodności, a także aktywności mikrobiologicznej gleba posiada własny metabolizm, 

skomplikowaną strukturę oraz silne zdolności homeostatyczne. Wszystko to sprawia, że jest 

w stanie przetrwać wpływ niekorzystnych czynników.  

Wzrost zanieczyszczenia w środowisku powstaje m.in. w wyniku różnych przejawów 

działalności człowieka, jak procesy przemysłowe, komunikacja i transport, chemizacja. Do 

gleby trafiają duże ilości różnego rodzaju soli,  najczęściej w wyniku intensywnego 

nawadniania, zwłaszcza w rejonach suchych, a także stosowania nadmiernych dawek 

nawozów. Wzrost zasolenia powoduje zachwianie równowagi jonowej w glebach, 

zmniejszenie ich przepuszczalności oraz zmiany wartości pH. Toksyczność soli zależy w 

dużym stopniu od wilgotności gleby i zawartości substancji organicznej. Efekt działania 

nadmiernych koncentracji soli w glebie jest najlepiej poznany w przypadku roślin. Nieliczne 

dane literaturowe donoszą o wpływie wzrostu zasolenia na mikroorganizmy metabolizujące 

podstawowe związki organiczne w glebie. A jak wiadomo stężenie soli w roztworze 

glebowym odgrywa również ważną rolę w życiu mikroorganizmów. Wywołany przez 

zasolenie wzrost ciśnienia osmotycznego uniemożliwia pobieranie wody, czego wynikiem 

jest ustanie wzrostu lub zniszczenie komórki.  
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W związku z tym celem pracy było określenie wpływu wzrastającego zasolenia NaCl na 

liczebność drobnoustrojów metabolizujących wybrane związki organiczne w glebie (tłuszcze, 

skrobię i celulozę).  

Badania laboratoryjne przeprowadzono z użyciem dwóch rodzajów gleb, pobranych z 

okolic Szczecina. Gleba średnia pochodziła z miejscowości Ostoja. Jest to czarna ziemia, o  

składzie mechanicznym gliny lekkiej pylastej. Odczyn gleby wynosił pHH2O 7,0. Gleba lekka 

pochodziła z Lipnika. Jest ona zaliczana do gleb brunatno-rdzawych o składzie 

mechanicznym piasku gliniastego lekkiego pylastego. Odczyn gleby wynosił pHH2O 6,5. 

Zastosowano zanieczyszczenie gleby poprzez silne jej zasolenie NaCl w następujących 

stężeniach: 10, 100 i 1000 mM·kg-1. Kontrolę stanowiła gleba bez dodatku soli. W glebie 

określono liczebność bakterii amylo-, lipo- i celulolitycznych. Wszystkie analizy wykonano w 

dniu założenia doświadczenia, następnie w 5, 15, 30 i 50 dniu.  

Uzyskane wyniki liczebności drobnoustrojów przeliczono i podano na 1 g s.m. gleby.  

Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej wyliczając analizę wariancji. 

Jak wskazuje przeprowadzona analiza wariancji,  liczebność mikroorganizmów badanych 

grup fizjologicznych pod wpływem zasolenia ulegała zmianie w zależności od zastosowanej 

dawki, czasu oddziaływania soli (termin) oraz od rodzaju gleby. Liczebność 

mikroorganizmów amylolitycznych pod wpływem zasolenia kształtowała się poniżej poziomu 

wartości gleby kontrolnej. W obu badanych glebach, średniej i lekkiej zasolenie 

spowodowało dwukrotny spadek liczebności mikroorganizmów celulolitycznych w stosunku 

do gleby bez NaCl. W przypadku mikroorganizmów lipolitycznych niekorzystne działanie 

NaCl widoczne było  w ciągu kilku dni po wprowadzeniu soli. Z czasem hamujące działanie 

soli na rozwój bakterii  zmniejszało się i pod koniec doświadczenia we wszystkich 

zastosowanych kombinacjach liczebność znacznie przekroczyła wartości uzyskane w kontroli. 
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EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W ZALEŻNOŚCI OD 
SPALANEGO PALIWA 

 
ATMOSPHERIC EMISSION OF POLLUTANTS IN RELATION 

TO THE COMBUSTED FUEL 
 

Leszek Rogalski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska 

 

 

Działalność człowieka w miarę postępującej cywilizacji powodowała przekształcenie lub 

nawet skażenie środowiska ukształtowanego naturalnie. Szczególnie rozwój przemysłu, w 

tym i rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, powodowały wzrastającą 

emisję różnych zanieczyszczeń do atmosfery. W kraju w procesach spalania używano i nadal 

używa się przede wszystkim nośniki energii pierwotnej, głównie węgiel kamienny i brunatny 

oraz w mniejszym stopniu olej opałowy i gaz ziemny. Pojęcie zanieczyszczenie powietrza jest 

różnie formułowane w literaturze krajowej i zagranicznej. Według autora pełniejsze 

określenie brzmi następująco: Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy wszystkie substancje 

stałe, ciekłe i gazowe, hałas i wibracje oraz energię promieniotwórczą, które występują w 

ilościach powodujących zakłócenia lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania biosfery, w 

tym zdrowia człowieka, a także szkodliwe oddziaływanie na inne elementy środowiska. 

W pracy podjęto problem emisji zanieczyszczeń gazowych powstających z 

energetycznego spalania paliw w uwarunkowaniach działania kotłowni lokalnych. Pomiary 

emisji zanieczyszczeń, jak: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO) 

wykonano analizatorem gazów spalania GA 21 plus. W kotłowniach lokalnych spalano 

węgiel kamienny, olej opałowy i gaz ziemny o określonych parametrach. Zawartość siarki 

wyniosi: w węglu kamiennym – 1%, w oleju opałowym – 0,25% i w gazie ziemnym –  

15 mg·m-3. 

W zależności od rodzaju spalanego paliwa wydzielają się różne objętości gazów 

odlotowych o odpowiednim stężeniu oraz emitowane są zanieczyszczenia w ilości zależnej od 

spalania paliwa. Stężenie analizowanych gazów w strumieniu gazów odlotowych oraz 

wielkość ich emisji do atmosfery przedstawia następujące zestawienie: 
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Spalane paliwo: 

Wartości:            węgiel kamienny            olej opałowy          gaz ziemny 

SO2 - stężenie w mg·m-3              316,44    119,79        2,4 

       - emisja w kg·h-1                   0,3382       0,0248        0,0021 

NOx- stężenie w mg·m-3   158,23      93,9                  64,24 

       - emisja w kg·h-1        0,1673       0,0196               0,0609 

CO - stężenie w mg·m-3            1135,70                 18,40                 15,86 

       - emisja w kg·h-1        1,40                   0,004                 0,017 

Przedstawione dane wskazują, że z kotłowni lokalnych wydzielana jest sumarycznie 

znaczna ilość  zanieczyszczeń powietrza. Największa emisja dotyczy spalania węgla 

kamiennego i w przypadku SO2 jest ona większa o około 14 krotnie w porównaniu do 

spalania oleju opałowego i o około 160 krotnie – odpowiednio gazu ziemnego. W przypadku 

zaś NOx i CO najniższa emisja dotyczy spalania oleju opałowego. Zatem modernizacja 

systemu ciepłowniczego ze spalania węgla kamiennego na gaz ziemny lub olej opałowy 

wpływa na ograniczenie emisji gazów do atmosfery. 

Wielu autorów wskazuje na pozytywne efekty ekologiczne wynikające z likwidacji 

kotłowni lokalnych opalanych węglem kamiennym i zastąpienie ich podłączeniem do 

miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemodernizowanie na opalane gazem ziemnym. 

W oparciu o przeprowadzone badania i dane literaturowe sformułowano następujące 

uogólnienia: 

1. Postępujący proces redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery osiągany jest gównie   

    doborem paliwa, procesem spalania i działaniami organizacyjnymi. 

2. Im mniejsza zawartość siarki w paliwie tym mniejsza emisja SO2. W spalaniu oleju  

    opałowego stanowiła ona tylko 7,3%, a gazu ziemnego zaledwie 0,6%, w odniesieniu do    

    emisji powodowanej spalaniem węgla kamiennego. 
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EMISJA DWUTLENKU WĘGLA Z UTWORÓW GLEBOWYCH 
REKULTYWOWANYCH OSADEM ŚCIEKOWYM 

 
CARBON DIOXIDE EMISSION FROM LIGHT SOILS RECLAMATED  

WITH SEWAGE SLUDGE 
 

Leszek Rogalski, Agnieszka Bęś, Kazimierz Warmiński 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska 

 
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na procesy glebotwórcze zachodzące w glebie 

możemy określić przy pomocy takich wskaźników jak: akumulacja związków próchniczych, 
produkcja biomasy, procesy oddechowe i inne, jak aktywność enzymatyczna i liczebność 

mikroorganizmów. Ilość wydzielającego się CO  świadczy o aktywności biologicznej 
gleby

2

, jest też wskaźnikiem przebiegu procesów mineralizacji substancji organicznej w 

glebie. Zdolność respiracyjna gleby jest też wskaźnikiem zmian żyzności i produkcyjności 
gleby [RUNOWSKA-HRYŃCZUK, ŻURAWSKI 1993; RADECKI-PAWLIK, BOROŃ 1998]. Ważnym 
glebowym czynnikiem wzrostu i rozwoju roślin jest powietrze glebowe. W skład powietrza 
glebowego wchodzi, między innymi, CO2, którego źródłem jest oddychanie 
mikroorganizmów rozkładających substancję organiczną oraz oddychanie korzeni roślin. W 
powietrzu glebowym zawartość CO2 może dochodzić do 2%. Czynnikami, które determinują 
produkcję CO2, są: chemizm tworzywa glebowego, okres rolniczej rekultywacji oraz rodzaj i 
dawka nawożenia [RADECKI-PAWLIK, BOROŃ 1998]. Komunalne osady ściekowe mogą być 

wykorzystywane do rekultywacji gleb zdegradowanych. Oprócz roli nawozowej przyczyniają 
się do szybkiej odbudowy aktywności biologicznej powierzchniowej warstwy 
rekultywowanej gleby [MARTYN I IN. 1999].  

Celem prowadzonych badań było określenie zmian emisji CO2 w procesie rekultywacji 
gleb lekkich wzbogaconych osadem ściekowym i nawożeniem mineralnym. 

W doświadczeniu wazonowym stosowano nadkład kopalniany z kopalni żwiru oraz 
nieużytek rolniczy w połączeniu z osadem ściekowym i dodatkiem NPK. W wazonach z 
odpowiednim składem utworów glebowych, wysiano mieszankę traw o następującym 
składzie: kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.), życica trwała (Lolium perenne L.) i 
wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.).  

Próby do analizy pobrano przed rozpoczęciem wegetacji (I pomiar) oraz po pierwszym 
pokosie traw (II pomiar). Oznaczanie dwutlenku węgla wykonano według zmodyfikowanej 
metodyki ISERMEYERA [1952]. Słoje z próbami umieszczano w komorze klimatyzacyjnej, w 
której panowała temperatura 20 0C, na okres 1, 2 i 3 dni. Równocześnie oznaczano suchą 
masę z poszczególnych utworów glebowych. Wyniki opracowano statystycznie metodą 
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analizy wariancji. Istotność różnic statystycznych oceniono testem Duncana, przy poziomie 
istotności p = 0,01.  

Statystyczna analiza wyników pomiarów emisji CO2 wykazała istotny wpływ czasu 
przeprowadzenia pomiaru, rodzaju utworu glebowego oraz interakcji tych czynników na 
zawartość CO2 w utworach glebowych. W badaniach rozpatrywano wydzielanie CO2 po 1, 2 i 
3 dobach inkubacji. Po I pomiarze istotność dotyczyła rodzaju utworu glebowego oraz 
współdziałania rodzaju utworu i nawożenia. Po II pomiarze istotny wpływ wykazały 
wszystkie analizowane czynniki i ich interakcje. W badaniach w obiektach nawożonych ilość 
wydzielanego CO2 była większa, choć statystycznie różnice te okazały się nieistotne. Podczas 
II pomiaru zależność ta była odwrotna.  

Najwięcej CO2 wydzielały osady ściekowe - średnio 0,48, a najmniej nieużytek rolniczy - 
0,097 mg CO2 · g-1 s.m. na dobę. Nawożenie NPK spowodowało zwiększenie respiracji 
glebowej podczas I pomiaru - średnio ze wszystkich obiektów z 0,276 do 0,311 mg CO2 · g-1 
s.m. na dobę. Pokrywa się to, między innymi, z badaniami WOJNOWSKIEJ I IN.[1993], którzy 
stwierdzili, że nawożenie istotnie wpływa na intensywność wydzielania się CO2 z gleb. Osad 
ściekowy dodany do nieużytku rolniczego i nadkładu kopalnianego zwiększył wydzielanie się 
CO2. Większą emisję CO2 zanotowano z kombinacji, gdzie ilość osadu ściekowego wynosiła 
½, w porównaniu do obiektów gdzie zastosowano osad w ilości ¼. 

W oparciu o otrzymane wyniki sformułowano następujące uogólnienia: 
1. Emisja CO2 zależała w większym stopniu od rodzaju utworu glebowego i w mniejszym 

od nawożenia mineralnego.  
2. Utwory rekultywowane osadem ściekowym cechowało 2,5-krotnie większe wydzielanie 

CO2, w porównaniu do obiektów z nadkładu kopalnianego i nieużytku rolniczego, których 
nie wzbogacono osadem. 
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WPŁYW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA AKUMULACJĘ METALI 
CIĘŻKICH W OSADACH DENNYCH Z RZEKI SUPRAŚL 

ORAZ JEJ DOPŁYWÓW 
 

INFLUENCE OF SEWAGE TREATMENT PLANT ON ACUMULATION 
OF HEAVY METALS IN SEDIMENTS OF SUPRAŚL RIVER WITH STREAMS 

 
Elżbieta Skorbiłowicz 

Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych 
 

Obszar zlewni rzeki Supraśl należy do mało uprzemysłowionych. Powszechne są 

zanieczyszczenia i skażenia wód powierzchniowych, nawet z dala od obszarów 

zurbanizowanych czy uprzemysłowionych. Istotnym i groźnym w skutkach źródłem 

zanieczyszczeń są oczyszczalnie ścieków, które mogą nieść ze sobą niebespieczeństwo 

skaźenia środowiska wodnego. Główny udział w ogólnej ilości odprowadzanych ścieków na 

terenie województwa podlaskiego mają ścieki komunalne [WIOŚ, 2002]. W ściekach tych 

najczęściej spotyka się podwyższone zawartości Cd, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn. Jednym z zagrożeń, 

z punktu widzenia toksykologii i zdrowia jest zanieczyszczenie ekosystemów wodnych 

metalami ciężkimi. Helios-Rybicka (1991) podaje, że skład geochemiczny osadów dennych 

gromadzonych na dnie rzek jest bardzo dobrym wskaźnikiem stanu czystości środowiska wód 

powierzchniowych, a zwłaszcza zawartości metali ciężkich, które występują w znacznie 

wyższych stężeniach w aluwiach w porównaniu do ich zawartości w wodzie. Wielokrotnie 

wyższe stężenia metali ciężkich w osadzie, w porównaniu z ich zawartością w wodzie, 

umożliwiają wykrywanie zmian ich koncentracji w środowisku wodnym nawet w niewielkim 

stopniu zanieczyszczonym. Ponadto zmiany w stężeniu zanieczyszczeń w wodzie zachodzą 

znacznie szybciej, podczas gdy w osadach ich zapis jest dłuższy [Bojakowska i Sokołowska, 

1998]. 

Celem pracy było określenie wpływu oczyszczalni ścieków na akumulację metali ciężkich 

w osadach dennych z rzeki Supraśl oraz jej dopływów 

 
Badania przeprowadzono w okresach letnich 2003 i 2004 roku. Kontroli zawartości metali 

ciężkich dokonano w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, aby 

określić naturalną zawartość metali w rzece pobrano próbki osadu dennego z samego źródła 

rzeki. Z każdego stanowiska badawczego przy oczyszczalni ścieków pobrano dwie próbki 

reprezentatywne. Próbkę reprezentatywną osadu w ilości ok. 0,5 kg uzyskano przez 

wymieszanie kilku próbek pierwotnych pobranych z różnych miejsc przybrzeżnych koryta 

rzek z warstwy grubości 0,05 m. Jedną próbkę reprezentatywną materiału badawczego 
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pobrano w odległości od 10 do 20 m za wylotem scieków z oszyszczalni  lewego brzegu,  a 

drugą prawego brzegu zgodnie z kierunkiem przepływu rzeki. Z osadów dennych wydzielono 

na sitcie polietylenowym frakcję ziarnową o średnicy < 0,2 mm. Po roztworzeniu próbek w 

kwasie azotowym przy użyciu mineralizatora mikrofalowego oznaczono całkowitą zawartość 

metali w wyodrębnionej frakcji metodą ASA.  

 Badania wykazały, że wpływ oczyszczalni ścieków na zawartość  metali ciężkich w 

osadach dennych, nie jest jednoznacznie uzależniony od ilości doprowadzanych do niej 

ścieków.  

Wpływ oczyszczalni jako źródła zanieczyszczeń metalami ciężkimi uzależniony jest  

głównie od stopnia uprzemysłowienia zlewni danej rzeki, jak również stopnia samego 

oczyszczenia ścieków w oczyszczalni. W obrębie badanego obszaru najwięcej 

zróżnicowanych gałęzi przemysłu znajduje się w Białymstoku. Na tym stanowisku 

odnotowano przekroczenie wartości tła geochemicznego metali ciężkich dla materiału 

badawczego. 

Na wytypowanych stanowiskach badawczych przy oczyszczalniach ścieków 

zaobserwowano znaczny wzrost cynku w osadach dennych. 
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Wstęp 

Wymywanie związków mineralnych i organicznych oraz substancji chemicznych z pól 

uprawnych jest procesem wieloczynnikowym, na który wpływają z jednej strony budowa 

geologiczna podłoża zlewni, rodzaj gleb, warunki hydrologiczne i klimatyczne, z drugiej zaś 

specyfika upraw [RYSZKOWSKI, KĘDZIORA, 1993], sposób gospodarowania w zlewni [ILNICKI, 

1992], a także struktura ekosystemów wchodzących w skład zlewni, zwłaszcza struktura 

dominujących agroekosystemów w zlewni rolniczej. 

Na terenie województwa podlaskiego wiele zlewni jest całkowicie zalesionych zespołami 

zbliżonymi do naturalnych (np. Puszcza Białowieska i Knyszyńska), jednocześnie istnieją 

zlewnie słabo zalesione. Celem badań było wykazanie wpływu rodzaju zlewni na chemizm 

wód wybranych rzek w dolinie górnej Narwi. 

 
Omówienie wyników 

Do analiz wybrano 2 cieki – Narewka i Orlanka. Zlewnia Orlanki położona jest na 

obszarach z przewagą użytków rolnych, natomiast zlewnia Narewki reprezentuje zlewnię 

typowo leśną. Wykazano statystycznie mniejsze wartości mediany stężeń jonów Ca, Mg, K i 

Na  w wodach Narewki przepływającej przez tereny leśne, w porównaniu z ich stężeniami w 

wodach Orlanki, która przepływa przez zlewnię rolniczą. W wodach Orlanki wykazano 

statystycznie wyższe zawartości związków azotu w porównaniu z wodami Narewki. Stężenia 

jonów żelaza były statystycznie wyższe w wodach Narewki w porównaniu z wodami Orlanki. 

Również odpowiednio dla rodzaju zlewni kształtowała się wartość odczynu badanych wód. 

 
 Wnioski 

1. Badania wykazały zróżnicowanie w wartościach stężeń badanych elementów w zależności 

od rodzaju zlewni.  
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2. Różnicowanie składu chemicznego wód badanych cieków jest przypuszczalnie 

konsekwencją odmiennego pokrycia powierzchni terenu przez które przepływają te cieki. 
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WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ MAŁYCH 
ZBIORNIKÓW WODNYCH NA OBSZARACH ROLNICZYCH 
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Wstęp 

Degradacja małych zbiorników położonych na obszarach rolniczych jest zjawiskiem 
obserwowanym w znacznym nasileniu w ostatnich dziesięcioleciach [PIEŃKOWSKI 1996, 
SARMACKI 1998]. Różny stopień przekształceń małych zbiorników występujących w 
krajobrazie młodoglacjalnym wpływa na znaczenie przyrodnicze i gospodarcze tych 
obiektów. Zbiorniki poddane silnej antropopresji tracą zarówno funkcje przyrodnicze, jaki 
możliwość gospodarczego użytkowania zanieczyszczonej wody. 

Oczka wodne należą do ekosystemów najbardziej narażonych na procesy przyspieszonej 
eutrofizacji, zarówno wśród środowisk wodnych, jak i w porównaniu do siedlisk 
mokradłowych [KLOSS I IN. 1987]. Niewielka powierzchnia i objętość wody w stosunku do 
powierzchni zlewni, jak i bardzo często położenie w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł 
zanieczyszczeń powodują, że podatność małych zbiorników na wpływy zewnętrzne jest 
znaczna i skutkuje negatywnymi zjawiskami ich degradacji [KOC I IN. 2001, SKWIERAWSKI, 
SZYPEREK 2002].  

Celem pracy było określenie, na przykładzie wybranego fragmentu Pojezierza 
Olsztyńskiego, cech charakterystycznych istniejących współcześnie małych zbiorników o 
różnej genezie oraz zidentyfikowanie czynników, które przyczyniają się do degradacji i 
zaniku tych obiektów w krajobrazie rolniczym. 

 
Materiał i metody badań 

Badania prowadzono na Pojezierzu Olsztyńskim. Obszar badań wyznaczony został w 
otoczeniu 6 wsi: Dywity, Spręcowo, Nowe Włóki, Tuławki, Gady i Różnowo, 
zlokalizowanych w gminie Dywity. W promieniu ± 1km od tych miejscowości, w sumie na 
17 km2, dokonano inwentaryzacji małych zbiorników wodnych. Podczas prac terenowych, 
prowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2002 roku, zinwentaryzowano w terenie 253 małe 
zbiorniki, w tym 237 oczek istniejących według stanu na 1980 r., oraz 16 akwenów nie 
zaznaczonych na mapie, a występujących w terenie. 

W terenie oceniano cechy charakterystyczne mis zbiorników wodnych, sposób 
użytkowania zlewni, obecność czynników mogących potencjalnie wpływać na stan małych 
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zbiorników. Dokonano również identyfikacji składu gatunkowego roślinności porastającej 
małe zbiorniki i występującej w ich otoczeniu. 
 

Wyniki badań 

Według mapy (1980) stanowiącej podstawę prac terenowych, zbiorniki na badanym 
obszarze w przeważającej części należały do grupy oczek o małej powierzchni i wskaźniku 
rozwinięcia linii brzegowej wskazującym na kształt zbliżony do koła (rys. 1). Wskaźnik ten 
nie przekraczał wartości 1,8, a tylko 8% zbiorników osiągnęło wartości wychodzące poza 
zakres 1,0÷1,2. Według analizy powierzchni, zaledwie 4 zbiorniki (1,3%) przekroczyły 
0,5 ha, pozwalającą zaliczyć je do czek większych, zgodnie z podziałem wg DRWALA I LANGE 
(1985). 

W trakcie prac terenowych waloryzowane zbiorniki podzielono na 4 typologiczne grupy, 
których udział w otoczeniu poszczególnych miejscowości przedstawia tab. 1. Spośród 237 
zinwentaryzowanych obiektów zaznaczonych na mapie jako zbiorniki wodne, aż 81 szt. 
(34%) nie występowało w ogóle w zaznaczonym na mapie miejscu, lub były to zagłębienia 
nie posiadające cech zbiorników wodnych tzn.: 
- obecności zwierciadła wody, lub przynajmniej śladów okresowego zalegania, 
- obecności wyraźnie zarysowanego zagłębienia terenowego, 
- występowania roślinności związanej z obszarami wilgotnymi. 

 
Rys. 1. Rozkład liczebności 302 zbiorników znajdujących się na terenie badań (wg map z 
1980 r.) w poszczególnych grupach zakresów powierzchni i wartości wskaźnika rozwinięcia 
linii brzegowej 
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Tab. 1. Liczba i ogólna charakterystyka zbiorników objętych inwentaryzacją terenową (dane 
na podst. mapy z 1980 r. i porównania ze stanem występującym w terenie) 

Liczba zbiorników 
[szt.] 

Suma powierzchni 
[ha] 

Średnia powierzchnia zbiornika 
[m2] 

zaliczone do grup: zaliczone do grup: w obrębie grup: Obiekt 
Ogółem 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4
Ogółem

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4
Ogółem

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4

Dywity 19 8 1 10 2 1,96 1,34 0,01 0,44 0,17 942 1671 121 445 846 

Gady 42 10 11 21 1 1,28 0,66 0,17 0,40 0,04 295 664 158 191 400 
Nowe 
Włóki 35 12 20 3 8 1,93 0,60 0,77 0,06 0,51 406 501 383 186 641 

Różnowo 37 14 17 6 2 1,84 0,67 0,52 0,43 0,23 435 478 304 710 1150

Spręcowo 49 10 19 20 3 3,88 1,53 0,89 1,29 0,17 757 1532 470 643 567 

Tuławki 55 25 9 21 - 3,73 2,63 0,31 0,78 - 678 1054 346 372 - 

Razem 237 79 77 81 16 14,63 7,44 2,67 3,39 1,12 570 941 347 419 701 

Grupa 1: zbiorniki o trwale utrzymującym się zwierciadle wody 
Grupa 2: zbiorniki okresowo wysychające i epizodyczne, posiadające cechy środowisk wodnych 
(roślinność wodną i/lub szuwarową) 
Grupa 3: obiekty nie istniejące w 2002 roku, silnie przekształcone lub skrajnie zdegradowane, bez 
wyraźnych cech środowiska wodnego,  
Grupa 4: zbiorniki nie występujące na analizowanej mapie, istniejące w terenie 
 

Około 1/3 (77 szt.) wszystkich zbiorników stanowiły oczka okresowo wysychające, które 
w lipcu/sierpniu nie posiadały zwierciadła wody, lecz spełniały warunki, o których mowa 
powyżej. Z kolei 79 zbiorników zaliczono do grupy zbiorników o trwale występującym 
zwierciadle wody. Nie oznacza to jednak, że 34% zbiorników to obiekty o dobrym stanie 
ekologicznym, część z nich nosiła bowiem znamiona poważnej, a nawet katastrofalnej 
degradacji. Zbiorniki, które w 2002 roku posiadały zwierciadło wody, na mapie sprzed 20 lat 
stanowiły obiekty znacznie większe od przeciętnych – ich średnia powierzchnia wynosiła 941 
m2, a w Dywitach, Spręcowie i Tuławkach przekraczała 1000 m2. O połowię mniejszą 
powierzchnią charakteryzowały się oczka, które należały do grupy okresowych lub 
zlikwidowanych. Poza zbiornikami, które istniały w 1980 r., w terenie stwierdzono 
występowanie 16 obiektów, które nie były zaznaczone na mapie, z których 9 
charakteryzowało się regularnym kształtem (najczęściej prostokątnym), co wskazuje na ich 
antropogeniczne pochodzenie (Grupa IV). Należały one do zbiorników większych (średnia 
powierzchnia 701 m2), jednak ich łączna powierzchnia ze względu na małą liczebność 
wynosiła zaledwie 1,12 ha. 

Wśród 172 zbiorników posiadających otwarte zwierciadło wody, lub mających cechy 
zbiorników okresowych, stwierdzono stosunkowo niewielkie zróżnicowanie morfologii 
niecek zagłębienia. Prawie połowa analizowanych obiektów charakteryzowała się kształtem 
owalnym (77 szt.) lub owalnym o znacznym stopniu wydłużenia (23 zbiorniki) (tab. 2). 
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Kształt zbliżony do kolistego występował w przypadku 25 zbiorników, natomiast kształtem 
nieregularnym, a więc o największym rozwinięciu linii brzegowej, który z punktu widzenia 
wartości ekologicznej należy uznać za najbardziej korzystny, wyróżniało się zaledwie 10 
zagłębień. Z kolei kształt regularny, sugerujący antropogeniczną genezę lub przekształcenie 
zbiornika, posiadało 38 zbiorników. Należy jednak zaznaczyć, że tylko w części z nich można 
było stwierdzić jednoznaczny wpływ człowieka, co może oznaczać, że ingerencja mogła mieć 
miejsce co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli w czasie odległym o tyle, że pozwolił na 
wytworzenie się struktury ekologicznej zbiornika nadającej mu cechy naturalności. Z drugiej 
strony dość liczna grupa zbiorników o regularnych kształtach sprawia, że można mówić o 
tendencji tworzenia nowych i odtwarzania ulegających zanikaniu zbiorników w formie 
ukształtowania ich wg wzoru stawów rybnych (zazwyczaj posiadających kształty zbliżone do 
kwadratu lub prostokątne). Tworzenie takich obiektów stanowi więc wprowadzanie do 
krajobrazu obiektów charakteryzujących się odstępstwem od morfologii naturalnych oczek 
glacigenicznych ukształtowanych przez bryły martwego lodu. 

Pod względem powierzchni zdecydowanie przeważały oczka najmniejsze, aż 91% 
stanowiły akweny o powierzchni mniejszej niż 500 m2 (0,05 ha), a zaledwie 
2 zwaloryzowane zbiorniki posiadały powierzchnię większą niż 0,5 ha. Ogólnie oceniono, że 
powierzchnia zbiorników istniejących stale wynosiła 5,17 ha, co oznacza, że rzeczywiste 
zagęszczenie oczek z trwale utrzymującym się zwierciadłem wody wynosiło 5,6 szt. ·km-2. 

W strukturze użytkowania zlewni przeważały obiekty o mieszanym sposobie 
zagospodarowania. Spośród wszystkich zlewni około 42% stanowiły zlewnie o jednorodnym 
pokryciu terenu. Wśród przeanalizowanych zbiorników blisko 80% stanowiły akweny 
położone w zlewniach typowo rolniczych, połowa z nich to obszary o wyłącznym ornym, 
darniowym przeznaczeniu, lub obecnie odłogowane (tab. 2). Tereny zabudowane znajdowały 
się w przeważającej części zlewni w 20 przypadkach. W związku z niewielkim zalesieniem 
obszarów objętych badaniami, który z założenia prac miał być obszarem rolniczym-wiejskim, 
tylko 11 zbadanych zbiorników położonych było w zlewniach leśnych, co wiązało się 
również z faktem, że na obszarach zalesionych występuje generalnie znacznie mniejsze 
zagęszczenie oczek wodnych [DRWAL, LANGE 1985, KOSTURKIEWICZ I IN. 1999].  

W toku prac oceniano obecność czynników mogących wpływać na stan małych 

zbiorników na obszarze badań. Wyróżniono 20 pojedynczych czynników lub ich grup 

(tab. 3). Należy jednak stwierdzić, że wyróżnione czynniki, oprócz pogłębiania zbiorników, to 

oddziaływania o negatywnym wpływie na ekosystemy wodne. 
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Tab. 2. Charakterystyka zinwentaryzowanych 172 istniejących zbiorników wodnych 

Cecha Liczba zbiorników Udział 
[%] 

Kształt 
owalny 77 44,8 
okrągły 25 14,5 
regularny: 38 22,1 
          trójkątny 16 9,3 
          prostokątny, kwadratowy 16 9,3 
          trapezowaty 5 2,9 
wydłużony 23 13,4 
nieregularny 10 5,8 

Powierzchnia 
< 0,02 ha 44 25,6 
0,02 ÷ 0,05 ha 79 45,9 
0,05 ÷ 0,1 ha 33 19,2 
0,1 ÷ 0,5 ha 14 8,1 
> 0,5 ha 2 1,2 

Przewaga użytków w zlewni bezpośredniej 
Użytki zielone 64 (26)* 37,2 (15,1) 
Grunty orne 49 (22) 28,5 (12,8) 
Grunty orne odłogowane 21 (12) 12,2 (7,0) 
Tereny zabudowane 20 (7) 11,6 (4,1) 
Lasy 11 (5) 6,4 (2,9) 
Nieużytki, mokradła 7 (1) 4,1 (0,6) 
* w nawiasach liczba zbiorników ze zlewnią o wyłącznym danym sposobie użytkowania 

 

W największej liczbie przypadków stwierdzono prowadzenie wypasania bydła w 

bezpośrednim sąsiedztwie, w wielu przypadkach połączone z pojeniem zwierząt w zbiorniku. 

Często spotykanym zagrożeniem był również sposób usytuowania zbiornika względem 

terenów sąsiednich – a więc bezpośrednie sąsiedztwo ulicy (22 przypadki), zagrody wiejskiej 

(16) lub występowanie gruntu ornego graniczącego bezpośrednio ze skarpą zbiornika, bez 

strefy przejściowej, bardzo ważnej przy tego typu sąsiedztwie [CYMERMAN 1996]. W 15 

zbiornikach, głównie tych położonych na obszarze wsi lub przy drogach, stwierdzono 

obecność zanieczyszczeń stałych w postaci opon, butelek, opakowań z tworzyw sztucznych 

itp., świadczących o typowym dla naszego kraju procederze zaśmiecania otoczenia. 

Zjawisko to z bardzo dużym nasileniem miało miejsce w 11 zbiornikach, w których 
stwierdzono wysypywanie większych ilości różnego rodzaju odpadów komunalnych, jak 
również w kilku przypadkach był to obornik składowany na skraju zagłębienia, lub słoma 
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wrzucana wprost do zbiornika. W 7 zbiornikach stwierdzono częściowe zasypanie ziemią lub 
gruzem budowlanym. Do 5 oczek odprowadzane były ścieki z pobliskich gospodarstw lub 
budynków, co stanowi stosunkowo niewielki odsetek wszystkich zbiorników. 

 
Tab. 3. Zarejestrowane czynniki antropogeniczne wpływające na stan małych zbiorników 
wodnych 

Czynnik Liczba zbiorników 
[szt.] 

% wszystkich 
zbiorników 

% zbiorników istn. 
od pocz XX w. 

Wypas bydła w sąsiedztwie, pojenie 
bydła w zbiorniku 42 24,4 26,2 

Bezpośrednie sąsiedztwo drogi lokalnej 22 12,8 11,7 
Bezpośrednie przyleganie do gruntu 
ornego 17 9,9 9,7 

Sąsiedztwo zagrody wiejskiej 16 9,3 13,6 

Wędkarstwo 16 9,3 7,8 

Częściowe osuszenie 15 8,7 6,8 
Zaśmiecanie (opony, tworzywa sztuczne, 
butelki etc.) 15 8,7 12,6 

Składowanie odpadów, słomy, obornika 11 6,4 8,7 

Niszczenie roślinności szuwarowej 8 4,7 4,9 
Zasypywanie zbiornika ziemią, gruzem 
budowlanym 7 4,1 4,9 

Bezpośredni dopływ ścieków do oczka 5 2,9 3,9 
Obecność ptactwa domowego (gęsi, 
kaczki) 5 2,9 4,9 

Niszczenie skarp i brzegu zbiornika 5 2,9 3,9 

Znaczny spadek (>15%) terenu zlewni 
bezpośredniej (zagrożenie erozją) 5 2,9 1,9 

Wycinanie drzew i krzewów w otoczeniu 
zbiornika 4 2,3 3,9 

Pobór wody ze zbiornika 3 1,7 1,0 

Zabetonowanie brzegów zbiornika 2 1,2 1,0 

Hodowla ryb 1 0,6 - 

Pogłębianie, zwiększanie powierzchni 21 12,2 15,5 
Brak widocznych wpływów antropopresji 38 22,1 19,4 
Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono co najmniej 1 czynnik 134 77,9 80,6 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono co najmniej 2 czynniki 64 37,2 41,7 

 
Wśród oddziaływań mogących wpłynąć pozytywnie na stan zachowania ekosystemu, 

stwierdzono łącznie 21 przypadków regeneracji zbiorników, wykonywanej w ciągu ostatnich 
lat (dziesięcioleci), a więc o możliwych do identyfikacji efektach tych zabiegów. Niewielki 
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odsetek tego typu działań na terenie objętym badaniami świadczy o małym zainteresowaniu 
takimi inwestycjami, co związane jest ze znacznymi kosztami i pracochłonnością zabiegów 
rekultywacyjnych. 

Nasilenie antropopresji oddziałującej na małe zbiorniki można uznać z znaczne, gdyż 
tylko w przypadku 22% zbiorników nie zanotowano żadnego czynnika mogącego w 
ewidentny sposób oddziaływać na ich stan. Około 37% zbiorników charakteryzowało się 
obecnością co najmniej 2 czynników. 

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że wśród 237 zagłębień oznaczonych na mapie 
z 1980 r. jako oczka, aż 81 szt. (tj. 34%) w roku badań nie posiadało żadnych cech 
charakterystycznych dla zbiorników wodnych. Ten ubytek został w pewnym, niewielkim 
stopniu „zrekompensowany” pojawieniem się 16 nowych zbiorników, w większości o genezie 
antropogenicznej. Wśród zbiorników, które przestały istnieć, przyczynę zaniku 65% (53 szt.) 
określono jako związaną z regulacją stosunków wodnych (tab. 4).  

 
Tab. 4. Stwierdzone przyczyny całkowitej likwidacji małych zbiorników wodnych na 
obszarze badań 

Liczba zbiorników [szt.] 
Przyczyna zaniku zbiornika 

Dywity Gady N. Włóki Różnowo Spręcowo Tuławki Ogółem
Melioracje odwadniające, zmiana 
warunków hydrologicznych, zasypanie z 
przekształceniem w użytki rolne 

- 17 1 4 15 16 53 

Sukcesja – zarastanie krzewami i 
roślinnością ruderalną, zanik zbiorowisk 
wodnych i bagiennych 

3 3 2 1 1 3 13 

Wyrównanie terenu pod zabudowę 7 1 - 1 5 1 15 

Razem 10 21 3 6 21 20 81 

Udział w ogólnej liczbie 
inwentaryzowanych zbiorników [%] 47,6 48,8 7,0 15,4 40,4 36,6 32,0 

 
Większość z tych akwenów zlokalizowana była w miejscowościach, w których do początku 
lat 80. XX w. dokonano kompleksowych prac melioracyjnych. Stan obecny 13 zagłębień po 
dawnych zbiornikach sugerował, że przyczyną zaniku były procesy powolnego wypłycania 
bez udziału destrukcyjnej ingerencji człowieka, oraz zmiany roślinności w kierunku 
zarastania zagłębień przez krzewy, zanik gatunków wodnych, a później również 
szuwarowych i bagiennych. Dodatkowo 15 z badanych zagłębień przestało istnieć w związku 
z rozwojem zabudowy mieszkalnej. W miejscu istniejących dawniej zbiorników znajdowały 
się budynki lub wyrównane place budowy. Ten scenariusz zaniku małych zbiorników jest 
typowy dla obszarów o dynamicznie rozwijającej się zabudowie, co potwierdza fakt, że 
większość w ten sposób zlikwidowanych oczek znajdowało się w gminnej miejscowości 
Dywity. 
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Wnioski 

1. W wyniku wykonania inwentaryzacji 202 małych zbiorników położonych na 17 km2 obszaru 
wytypowanego do badań stwierdzono, że tylko 50% to obiekty nie wysychające latem. 
Rzeczywiste zagęszczenie oczek z trwale utrzymującym się zwierciadłem wody wynosiło zatem 
5,6 szt. ·km-2. 

2. Spośród istniejących małych zbiorników wodnych 16% oceniono jako skrajnie zdegradowane. 
3. Wśród 20 wyróżnionych czynników negatywnie oddziałujących na stan małych zbiorników, 

najpowszechniejszymi były: wypas i pojenie zwierząt gospodarskich, sąsiedztwo dróg lokalnych i 
zagród wiejskich, wędkarstwo, częściowe osuszanie oraz zaśmiecanie i składowanie odpadów. 
Stosunkowo rzadko, bo tylko w przypadku 3% zbiorników, zanotowano najgroźniejszy z punktu 
widzenia degradacji czynnik, jakim jest bezpośredni zrzut ścieków. 

4. Czynnikiem, który w największym stopniu zadecydował o zaniku małych zbiorników na 
Pojezierzu Olsztyńskim w ostatnich dziesięcioleciach, były prace regulacyjne stosunków 
wodnych, które spowodowały eliminację 65% spośród zbiorników, które przestały istnieć. 
Urbanizacja terenu spowodowała wyeliminowanie 19% zbiorników. Zanik 16% oczek wywołany 
został przez proces lądowacenia, jako efekt nagromadzenia osadów i sukcesji roślinności w 
kierunku charakterystycznej dla lądowych siedlisk eutroficznych. 
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EMISJA SIARKOWODORU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii 

 

Wstęp 

Siarkowodór jest toksycznym i cuchnącym gazem. Próg wyczuwalności H2S jest bardzo 

niski i wynosi 0,002 ppm [2]. Oddziaływanie siarkowodoru na otoczenie oczyszczalni w 

miastach i osiedlach, szczególnie w regionach o szczególnych walorach rekreacyjnych, często 

wywołuje skargi mieszkańców i ataki mediów na oczyszczalnię. 

Przy deficycie tlenu, najczęściej już w sieci kanalizacyjnej, ścieki stają się septyczne [4]. 

Tak zwane bakterie siarczanowe w procesie anaerobowym  wykorzystują tlen z jonów SO4
2-, 

czego rezultatem zawsze jest emisja H2S. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym przemianom 

polegać może na zapobieganiu septyczności metodą biologiczną [2]. Siarkowodór można 

również usuwać ze ścieków poprzez chemiczne wytrącanie odpowiedniego trudno-

rozpuszczalnego siarczku  np. żelaza III za pomocą PIX-u [3], jednak określone 

uwarunkowania techniczno-technologiczne oczyszczalni wymuszają czasami kosztowne 

rozwiązania ekstremalne polegające na hermetyzacji zbiorników wstępnej obróbki ścieków z 

zastosowaniem odpowiednich biofiltrów. 

W niniejszej pracy opisano kolejne etapy badań nad eliminacją emisji H2S przy 

oczyszczalni ścieków miejskich w rejonie atrakcyjnym turystycznie, z uwzględnieniem 

specyfiki procesu technologicznego. 

 
Omówienie wyników 

Do pomiaru stężenia siarkowodoru w fazie gazowej pomieszczenia z kratą oddzielającą 

odpadki stałe od dopływających ścieków, zastosowano instrument STX70 [4,5] wyposażony 

w funkcję "log-in", rejestrujący stężenie siarkowodoru co 5 minut. Rejestrację emisji H2S 

prowadzono w sposób ciągły (za pomocą dwóch STX-ów) przez  4 letnie miesiące tj. w 

okresie maksimum septyczności ścieków dopływających do oczyszczalni. W tym okresie 

zwiększono częstotliwość analiz i pomiarów na ściekach dopływających i oczyszczonych.  

Na rysunku 1  przedstawiono przykładowe wykresy emisji H2S: a) przed rozpoczę-ciem 

testu, b) w okresie dozowania Ca(NO3)2  oraz   c) przy dodawania PIX-u do ścieków 

dopływających. Wprowadzano Ca(NO3)2 i PIX bezpośrednio do rurociągu ściekowego ok. 

200 m przed oczyszczalnią. 
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Rys. 1. Emisja siarkowodoru w oczyszczalni ścieków komunalnych 

 

Z przebiegu wykresów  widać, iż zastosowanie Ca(NO3)2 oraz PIX-u (rys. b i c) umożliwiło 

eliminację stałego wydzielania siarkowodoru ze ścieków zanotowanego przed testem (rys. a) i 

utrzymującego się na poziomie ok. 10 ppm. Krótko-okresowe emisje H2S, zarówno przed 

testem, jak i po zastosowaniu w/w preparatów, osiągające poziom kilkudziesięciu  ppm 

odpowiadają każdorazowo godzinom wyładunku cystern dowożących ścieki z obszarów nie 

skanalizowanych, albowiem rozładunek następuje bezpośrednio do zbiorników na terenie 

oczyszczalni. Ta część ścieków nie ulega więc działaniu zastosowanych preparatów.  

Jednocześnie zmiana miejsca, czy technologii rozładunku cystern ze względów technicznych 

okazuje się być niemożliwa. Jedynym rozwiązaniem w sytuacji opisywanej oczyszczalni 

wydaje się być kosztowna hermetyzacja zbiornika wstępnego z zastosowaniem np. biofiltru. 

 
Wnioski 

1. Dozowanie Ca(NO3)2 , lub PIX-u do dopływu ścieków komunalnych umożliwia 

wyeliminowanie stałej emisji siarkowodoru na terenie oczyszczalni. 

2. Dozowanie Ca(NO3)2, lub PIX-u do dopływu ścieków komunalnych nie eliminuje 

okresowej emisji H2S. 
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Wstęp i metodyka badań 

W roku hydrologicznym 2003 prowadzono prace badawcze nad układem wodnym 

północno-wsch. Polski na sumarycznej powierzchni 16 366,0 km2, w tym badania o 

charakterze szczegółowym obejmowały obszar 13.186,1 km2 i dotyczyły zlewni rzek: górna i 

środkowa Łyna, Pasłeka z Wałszą i Drwęcą Warmińską, Pisa z Krutynią, Górna Węgorapa z 

Gołdapą oraz Górna Drwęca (lewostronne dopływy na odcinku od źródeł do rzeki Wel). 

Badania o charakterze zgeneralizowanym (3.179,9 km2) związane były z rozpoznaniem 

hydrologiczno-topograficznym zlewni Dolnej Łyny z Kanałem Mazurski również na terenie 

obwodu kaliningradzkiego oraz zlewni rzeki Elbląg z jeziorem Drużno wraz z dopływami: 

Elszka, Wąska, Kanał Elbląski, Brzeźnica, Dzieżgoń, Balewka i Tina. 

Sumaryczny odpływ w badanym rejonie w odniesieniu do 12.645,9 km2 oceniono na 

1.488,5 mln m3, co daje średnioważony wskaźnik jednostkowego opływu 3,73 dm3s-1km-2. W 

porównaniu do średniej wartości z wielolecia 1945-2003 (ssq=6,20 dm3s-1km-2). Wskaźnik 

ten był niższy o 40,1%. 

Rok hydrologiczny 2003 należy do lat wyjątkowo suchych  478 mm (średnia z wielolecia 

1951-1980 wynosiła 623 mm) o katastrofalnym znaczeniu na skalę potrzeb wodnych 

środowiska naturalnego, rolnictwa, leśnictwa i energetyki wodnej (susza hydrologiczna). 
 

Wyniki badań 

Zjawisko letniej suszy hydrologicznej w sposób szczególny dotknęło mniejsze rzeki i 

strumienie podstawowe i szczegółowe (zlewnie w granicach 40-50 km2 i mniejsze) nie 

posiadające zasilania źródłowego (strefy wododziałowe rzek II i III rzędu). Koryta tych 

cieków wysychały już całkowicie w II i III dekadzie czerwca. W ciągu letnich miesięcy 

(lipiec, sierpień) zanikały tam wszystkie formy życia biologicznego w środowisku wodnym. 

Konsekwencją nierównomierności przepływu na sieci rzecznej były tego rodzaju zjawiska 

jak: zanik życia biologicznego w strefie korytowej, koncentracja zanieczyszczeń w okresie 

występowania letnich niżówek przepływów zanikających, wzmożenie procesu erozji 
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korytowo-osuwiskowej, długotrwałe przestoje elektrowni wodnych (wyłączenie z ruchu 

hydrozespołów od 20 do 22 godzin w ciągu doby przez okres 2-3 miesięcy), straty w 

rolnictwie (spadek plonowania upraw) i w leśnictwie. (zagrożenie przeciwpożarowe). 

Spośród znanej powszechnie grupy rodzajowej zbiorników wodnych, do najbardziej 

zagrożonych akwenów zalicza się oczka wodne. Na przestrzeni ostatniego 50-lecia obserwuje 

się zjawisko masowego zanikania i degradacji tych akwenów. 

Wody podziemne 
Dla zbadania problematyki łączności wód podziemnych z wodami powierzchniowymi i 

wynikających stąd problemy natury przyrodniczo-gospodarczej wybrano trzy 

reprezentatywne rejony źródłowe (wododziałowe) rzek głównych, rozpoczynających swój 

bieg na terenie Warmii i Mazur. Do rejonów tych należą: 

- Wzniesienia Górowskie (615 km2) o maksymalnej rzędnej 216 m npm. i ok. 150 – 160 m, 

- Szeskie Wzgórza (574 km2 ) o wzniesieniach 308  mnpm. i deniwelacja 210 – 220 m 

- Wzgórza Dylewskie (540 km2 ) o wysokości 312 m i deniwelacjach: 220 – 230 m. 

W sytuacji krytycznej znajduje się rejon Wzniesień Górowskich i Szeskich Wzgórz. 

Wartości minimalnych modułów odpływu niejednokrotnie spadają tam do poziomu 0,2 – 0,5 

l/s km2, co przy spływie wód średnich niskich (SNq), za wielolecie 1951-1970 i 1993-2003, 

określonym na rząd wielkości 0,8-1,5 l/s km2, należałoby uznać za zjawisko bardzo 

niekorzystne z punktu widzenia potrzeb przyrodniczych i gospodarczych. Mniejsze cieki i 

strumienie w tych rejonach wyciekają całkowicie, a hydroelektrownia zatrzymuje się przez 

okres do kilkudziesięciu dni w skali roku kalendarzowego. 

W nieco korzystniejszej sytuacji znajdują się rzeki i strumienie drenujące Wzgórza 

Dylewskie. Moduły odpływu wód podziemnych w tym rejonie kształtują się w granicach 2,0-

4,86 l/s km2 (średnio 3,6 l/s km2), co ma zbliżoną wartość do średniej z wielolecia 

(SNq=3,50).  
 

Wnioski 

Degradacja małych zbiorników wodnych na użytkach rolnych w skali globalnej (zlewni 

hydrograficznej rzek wyższego rzędu) jest procesem nieodwracalnym, gdyż wynika ona z 

niekorzystnych dla środowiska naturalnego technologii rolniczych (technizacja zabiegów 

uprawnych, pogoń za zyskiem, przesuszenie ekologiczne terenu). 
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ODDZIAŁYWANIE MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA ZAWARTOŚĆ WĘGLA W ODCIEKACH 

I WODACH GRUNTOWYCH 
 

THE INFLUENCE OF MUNICIPAL DUMPING SITE ON CARBON CONTENT IN 
EFFLUENTS AND GROUND WATERS 

 
Joanna Struk-Sokołowska, Elżbieta Żebranowicz, Józefa Wiater 

Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych 
 
Wstęp 

W Polsce rocznie wytwarza się ponad 13,5 mln. ton odpadów komunalnych 

[Biuletyn...2004]. W skład odpadów wytworzonych w miastach wchodzi substancja 

organiczna, która stanowi około 30% masy odpadów i zawiera ona azotu 0,53 – 1,08 %, 

fosforu 0,15 do 0,60 %, potasu 0,1 do 2,4 %, a węgla około 50 %. Głównym sposobem 

zagospodarowania odpadów w naszym kraju jest ich składowanie (97% wytworzonej masy). 

Przemiany składowanej masy prowadzą do powstania gazu wysypiskowego i odcieków. 

Odcieki to produkty przemian  chemicznych i bichemicznych substancji organicznej  

w składowisku oraz inflitracja wód opadowych [Fizykochemiczne....1995]. Stanowią one 

zagrożenie dla wielu elementów środowiska, a w tym dla wód podziemnych. 

Ilość powstających odcieków zależy od rodzaju odpadów, sposobów składowania i okresu 

eksploatacji wysypiska. Skład ich jest zmienny w czasie [TAŁAŁAJ 1998].  

Jednym z ważniejszych składników, który migruje do wód są związki węgla. Podczas 

przemieszczania się przez glebę związki te ulegają transformacji ilościowej i jakościowej. 

Wpływają ona na jakość wód i stanowią ogromną przeszkodę w uzdatnianiu wód  

z przeznaczeniem do picia.  

Celem pracy była ocena jakości odcieków i wód podziemnych z rejonu miejskiego 

składowiska odpadów ze względu na zawartość w nich węgla. 

 
Materiał i metody badań 

Badania realizowano na komunalnym składowisku odpadów dla miasta Białegostoku. 

Zajmuje ono obszar 20 ha i położone jest w zlewni rzeki Horodnianka. Na części wysypiska 

zakończono proces składowania w 1995 roku (6,5 ha). Pozostałe części składowiska, na  

których dno wyłożono folią polietylenowa są w eksploatacji. Woda gruntowa występuje w 

zależności od morfologii terenu na głębokości 0,4-7,0 m. Na składowisku zostały 

zainstalowane piezometry, z których wody badane są raz na kwartał. W wodach i odciekach 
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wykonano badania zawartości węgla ogólnego (OWO) i porównano jego koncentrację  

w ciągu 4 kwartałów 2004 roku.  

 
Wyniki i dyskusja 

Wyniki badań odcieków  i wód z piezometrów przedstawiono w tabeli 1.  

Zawartość węgla w odciekach wahała się od 1562 mg · dm-3 do 5491 mg · dm-3  

i zależna była wyraźnie od czasu pobierania prób. W próbach pobieranych w drugim kwartale 

w miesiącu czerwcu oznaczono blisko 5,5 tyś mg węgla, a w miesiącach zimowych jak 

styczeń czy listopad zawartość wynosiła mniej niż 2 tys mg węgla. 

Wyniki te wskazują na wpływ temperatury na tempo przemian substancji organicznej  

w składowisku. Przedostawanie się związków węgla do wód gruntowych zależało głównie od 

poziomu ich położenia, a także kierunku przepływu wód, a w mniejszym stopniu od pory 

roku. Najwięcej węgla było w wodach piezometru, gdzie poziom wody od poziomu terenu 

wynosił od 0,3 do 0,4 m, a najmniej w wodach piezometru, gdzie poziom wód kształtował się 

od 1,4 do 1,8 m. Wody piezometru III zawierały znaczną ilość węgla mimo, że był położony 

stosunkowo nisko od 1,3  do 1,4 m, ale piezometr ten był zlokalizowany najbliżej 

składowiska. 

Rozkład węgla w badanych wodach świadczy o wpływie  gleby na zatrzymywanie związków 

węgla. Szczególnie szybko zatrzymywane są kwasy huminowe, a do wód migrują labilne 

rozpuszczalne w wodzie kwasy fulwowe [TIPPING i WOOF 1991]. 

 
Tabela 1. Zawartość węgla w wodach piezometrów mg · dm-3

Kwartał Odciek Piezometr 
I 

Poziom 
wody 

Piezometr 
II 

Poziom 
wody 

Piezometr 
III 

Poziom 
wody 

Piezometr 
IV 

Poziom 
wody 

I 1860 12,4 0,6 246 0,4 78,6 1,3 12,7 1,8 

II 5491 10,9 0,8 179 0,35 104,9 1,4 3,6 1,6 

III 3620 76,8 1,1 296,5 0,4 172,8 1,4 22,9 1,8 

IV 1562 17,1 0,5 286 0,3 83,5 1,3 18,6 1,4 

x  3133 29,3 0,75 251,9 0,36 109,9 1,35 14,4 1,65 
 
 
Wnioski 

1. Składowisko na którym gromadzone są odpady organiczne jest źródłem węgla  

w wodach gruntowych. 
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2. Zawartość węgla w odcieku i wodach z piezometrów zależała od wpływu temperatury 

otoczenia, a także głębokości położenia wód oraz kierunku ich przepływu. 
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WPŁYW MIEDZI NA ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ BAKTERII Z RODZAJU 

AZOSPIRILLUM 
 

THE EFFECT OF COPPER ON DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF BACTERIA 
FROM AZOSPIRILLUM GENUS 

 
Dorota Swędrzyńska, Alicja Niewiadomska, Justyna Klama 

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Rolnej 
 
Wstęp 

Pełne wykorzystanie potencjału bakterii z rodzaju Azospirillum, wymaga pilnego poznania 

rozmaitych czynników agrotechnicznych i siedliskowych decydujących o efektywności 

asocjacji tych bakterii z roślinami(Hartman i wsp. 1995,  Swędrzyńska 2001) . Jednym z 

elementów siedliska glebowego  niezwykle silnie oddziaływującym na organizmy żywe jest 

obecność makro i mikroelementów, szczególnie tych które już w bardzo małych ilościach 

decydują o przebiegu procesów biologicznych, jak np. miedź (Badura L. 1997, Nowak A. i 

wsp.2004).  Jest to pierwiastek niezbędny w życiu organizmów, ale z drugiej strony silnie 

toksyczny, jeśli występuje w środowisku w nadmiarze. W wielu uprzemysłowionych 

regionach Polski i całego świata gleby, także te użytkowane rolniczo, skażone są nadmiarem 

miedzi.  

Celem niniejszej pracy jest poznanie reakcji bakterii z rodzaju Azospirillum, mierzonej 

dynamiką liczebności ich populacji oraz aktywnością nitrogenazy, na obecność różnych 

stężeń  miedzi w środowisku. 

 
Materiał i metody 

Przeprowadzono badania laboratoryjne na czystych hodowlach szczepu Azospirillum 

brasilense o symbolu T 60, pochodzącego z Deutsche Sammlung von Mikroorganinismen 

und Zellkulturen GmbH, Braunschweib w Niemczech i w słojach    z glebą inokulowaną tym 

szczepem. 

Czynnikiem doświadczalnym było wzbogacenie siedliska bakterii miedzią, Zastosowano 

trzy poziomy doświadczalne: 25 (mg kg-1), 150 i 350 (mg kg-1) Dodawano je do pożywki lub 

do gleby.  

W czystych kulturach analizowano liczebność rodzaju Azospirillum oraz aktywność jego 

nitrogenazy. Prześledzono również zmiany liczebności w czasie trwania 56 h hodowli i na 

podstawie tych obserwacji sporządzono krzywe wzrostu szczepu Azospirillum brasilense dla 

poszczególnych kombinacji doświadczalnych. 
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W glebie analizowano zmiany liczebności Azospirillum oraz wybranych, innych grup 

drobnoustrojów: Azotobacter, grzybów, promieniowców, ogólnej liczby bakterii. Liczebność 

badanych drobnoustrojów określano metodą płytek lanych, a bakterii z rodzaju Azospirillum 

również metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL). Natomiast liczebność 

Azospirillum brasilense w czystych kulturach określano metodą spektrofotometryczną, gdzie 

analizowano stopień absorpcji światła przez tą hodowlę, oraz metodą posiewów 

powierzchniowych.  

Aktywność kompleksu nitrogenazy określano na podstawie stopnia redukcji acetylenu do 

etylenu. Do analizy używano chromatografu gazowego (CHROM 5). 

 

Wyniki i wnioski 

Miedź jest pierwiastkiem, który dodany do pożywki już w najmniejszym z zastosowanych 

stężeń (25 mg kg-1) okazał się toksycznym dla bakterii Azospirillum brasilense powodując 

bardzo silne ograniczenie ich wzrostu, aż do jego całkowitego zaniku. Przy wszystkich z 

zastosowanych stężeń nie zaobserwowano także aktywności nitrogenazy. 

W warunkach glebowych, gdzie zachodziły różne złożone interakcje, negatywne 

oddziaływanie miedzi na Azospirillum nie było już tak wyraźne i jednoznaczne. Jednym z 

powodów tej sytuacji mogło być przechodzenie miedzi w różne formy, różniące się 

rozpuszczalnością w roztworze glebowym, na co wskazują wykonane analizy gleby. 
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OCENA WPŁYWU HYDROFOBOWOŚCI NA SORPCYJNOŚĆ 
WODNĄ UTWORÓW TORFOWYCH I MURSZOWYCH 

 
THE INFLUENCE OF HYDROPHOBICITY ON THE SORPTIVITY OF PEAT 

AND MOORSH SOILS 
 

Jan Szatyłowicz 
SGGW w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska  

 

Sorpcyjność wodna jest kompleksową właściwością hydrauliczną gleby, która zawiera 

informacje o przewodności hydraulicznej oraz retencyjności wodnej i jest wykorzystywana do 

opisu infiltracji wody w glebę (Philip, 1957). Do pomiaru sorpcyjności wykorzystuje się 

szereg metod polowych, takich jak: infiltracji zatopionej z pojedynczego cylindra, infiltracji 

zatopionej z podwójnych cylindrów, drenażu profilu glebowego, infiltrometru dyskowego, jak 

również metody laboratoryjne, takie jak: infiltracji w kolumnie poziomej i infiltracji wody 

poprzez kapilarę. Należy podkreślić, że zastosowanie metod polowych w przypadku gleb 

torfowo-murszowych jest utrudnione z powodu występowania wysokiego położenia 

zwierciadła wody gruntowej. 

Utwory torfowe i murszowe charakteryzują się znaczną hydrofobowością, która wpływa 

w istotny sposób na ruch wody glebowej (Szatyłowicz, 2004). W literaturze przedmiotu 

istnieją prace dotyczące wpływu hydrofobowości na sorpcyjność wodną gleb mineralnych 

(Tillman i in., 1989; Hallett i Young, 1999) natomiast brak jest takiej oceny w przypadku 

utworów organicznych. Celem badań była analiza wpływu hydrofobowości utworów 

torfowych i murszowych na ich sorpcyjność wodną. 

Badania sorpcyjności przeprowadzono w charakterystycznych utworach torfowych i 

murszowych pobranych z profili glebowych zlokalizowanych w Dolinie Biebrzy. Pomiary 

sorpcyjności przeprowadzono, wykorzystując metodę infiltracji poprzez kapilarę 

zaproponowaną przez Leedsa-Harrisona i in. (1994) w modyfikacji Hallett’a i Young’a 

(1999). W celu oceny wpływu hydrofobowości na wartość sorpcyjności eksperymenty 

prowadzono, używając dwóch różnych cieczy: wody i etanolu o stężeniu równym 95%. 

Roztwór alkoholu jest traktowany, jako dobrze zwilżający glebę. Pomiary sorpcyjności 

wodnej wykonywano w procesie wysychania próbek glebowych, tj. wilgotność gleby podczas 

kolejnego pomiaru była mniejsza od wilgotności gleby występującej podczas pomiaru 

poprzedniego. Do badań sorpcyjności wodnej wykorzystano po pięć próbek glebowych 

pobranych z każdej warstwy z rozpatrywanych profili glebowych. 
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Analizując uzyskane wyniki prędkości wsiąkania wody dla próbek murszu i torfu, można 

stwierdzić, że przy małych wartościach uwilgotnienia obserwuje się wzrost natężenia 

wsiąkającej wody wraz z upływem czasu, co nie jest zgodne z ogólną teorią infiltracji. W 

teorii tej zakłada się, że w warunkach ośrodka jednorodnego i braku tzw. poduszki 

powietrznej, prędkość wsiąkającej wody maleje wraz z upływem czasu. Jest to spowodowane 

spadkiem gradientu ciśnień, który jest obliczany, jako iloraz różnicy ciśnienia na powierzchni 

gleby i ciśnienia na froncie zwilżana przez odległość frontu zwilżania od powierzchni gleby, 

która z kolei wzrasta wraz z upływem czasu trwania infiltracji. Odmienny przebieg prędkości 

wsiąkania wody w badanych utworach murszowych i torfowych w funkcji czasu można 

tłumaczyć ich hydrofobowością, która wzrasta wraz ze spadkiem uwilgotnienia. 

Na podstawie wyników pomiarów sorpcyjności wodnej metodą infiltracji poprzez kapilarę 

w utworach torfowych i murszowych, przy ich uwilgotnieniu nie przekraczającym 60%obj., 

można stwierdzić, że największą średnią wartością sorpcyjności wodnej charakteryzują się 

torfy mechowiskowe (0.60 cm min-0.5), a najniższą torfy olesowe (0.10 cm min-0.5). Średnia 

wartość sorpcyjności w utworach murszowych wynosiła 0.47 cm min-0.5. Pomierzony zakres 

zmienności sorpcyjności wodnej utworów organicznych jest zdecydowanie większy, aniżeli 

zakresy zmian wartości sorpcyjności w poszczególnych gatunkach glebach mineralnych. 

Hydrofobowość w znacznym stopniu wpływa na obniżenie wartości sorpcyjności wodnej w 

torfach olesowych i utworach murszowych, o czym świadczą pomierzone wartości indeksu 

hydrofobowości. 
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PRODUKTYWNOŚĆ ROŚLIN WIERZBY (SALIX SPP.) I 
CHARAKTERYSTYKA POZYSKANEJ BIOMASY JAKO PALIWA 

 
PRODUCTIVITY OF WILLOW (SALIX SPP.) AND CHARACTERIZATION OF 

WILLOW BIOMASS AS FUEL 
 

Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski, Mariusz Stolarski, Mariusz Grzelczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 

 

Wstęp 

Aktualnie potrzebne są charakterystyki jakościowe paliw wytwarzanych na bazie biomasy 

pozyskiwanej z roślin energetycznych, gdyż biomasa od poszczególnych producentów, ze 

względu na silnie rozproszoną podaż i zróżnicowane źródła pochodzenia, będzie się istotnie 

różnić. Odbiorca biomasy, czy to będzie „wielka energetyka” czy indywidualny użytkownik 

małego kotła, musi być pewien, że kupuje paliwo o określonej jakości, która determinuje jego 

przydatność, a tym samym cenę [Szczukowski i in.1998, 2001, 2004, Zawistowski 2003]. 

Zatem podjęto próbę określenia produktywności roślin wierzby zbieranej w 4-letnim 

cyklu i charakterystyki pozyskanej biomasy jako paliwa stałego 

 
Omówienie wyników 

Wierzba krzewiasta pozyskana w cyklu 4-letnim dała plon biomasy o wartości 

energetycznej średnio 346,4 GJ . ha-1 przy czym wartości tej cechy zawarte były w przedziale 

od 84,1 GJ . ha-1 u Salix triandra do 511,3 GJ . ha-1 u Salix viminalis. 

Paliwo w postaci 4-letnich zrębków wierzbowych ma szereg korzystnych cech w 

porównaniu do węgla (tab.1). Zawartość popiołu w biomasie wierzbowej wynosi 1,7% i jest 

12-krotnie niższa niż u węgla kamiennego sortyment miał. Popiół powstający ze spalania 

biomasy może wrócić na plantacje roślin energetycznych jako źródło węglanów wapnia i 

potasu uzupełniając nawożenie mineralne. Natomiast popiół z miału węglowego jest 

uciążliwym odpadem, który powinien być deponowany na wysypiskach odpadów stałych. 

Zawartość siarki całkowitej w biomasie wierzbowej jest ponad 35-krotnie niższa niż w węglu. 

W biomasie wierzby stwierdzono również śladową zawartość chloru (0,0025%). Ponadto co 

szczególnie należy podkreślić, że ta ilość emitowanego podczas spalania biomasy dwutlenku 

węgla jest w całości wiązana przez rośliny wierzby w procesie fotosyntezy w następnym 

okresie wegetacji, co wiąże się z jego  zerowym obiegiem zamkniętym.  
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Dlatego też przy porównywaniu opłacalności spalania paliw z kopalin oraz biomasy 

należy uwzględnić różny stopień obciążenia środowiska wynikający z samego procesu ich 

pozyskiwania oraz emisji zanieczyszczeń. 

 
Tab. 1. Charakterystyka zrębków pozyskanych z 4-letnich pędów wierzby Salix viminalis 
jako paliwa w porównaniu do węgla kamiennego 

Wyszczególnienie  Jednostk
i  

Zrębki  
 

(badania 
własne) 

Węgiel 
kamienny - 
(sortyment 

miał) 
(Zawistowski 

2003) 
Wilgotność całkowita (stan 
roboczy)  Wr

t % 48,07 10,00 

Wilgotność (stan analityczny)  Wa % 8,67 8,70 

Zawartość popiołu (stan suchy)  Ad % 1,7 20,5 

Zawartość części lotnych (stan 
analityczny)  Va % 76,1 30,9 

Zawartość siarki (stan suchy) Sd % 0,028 1,000 

Zawartość chloru (stan suchy) 
Chlorine content (dry state) Cld % 0,0025 - 

Ciepło spalania 
 Qd

s MJ . kg-1 19,39 22,30 

Wartość opałowa  
(stan analityczny) Qa

i MJ . kg-1 17,51 20,42 

Wartość opałowa (stan roboczy) Qr
i MJ . kg-1 8,98 20,14 

Gęstość nasypowa (stan surowy) dr kg . m-3 280 850 

Wartość opałowa (stan roboczy) Qr
i GJ . m-3 2,52 17,12 

  MWh . 
m-3 0,70 4,75 

     
 

 

Biomasa charakteryzuje się niską koncentracja masy (280 kg . m-3) oraz  energii (2,52 GJ . 

m-3) w jednostce objętości, co skutkuje koniecznością operowania prawie 7-krotnie 

większymi objętościowo jej ilościami w celu dostarczenia do procesu takiej samej ilości 

energii jak z węglem. 

Stosując więc „świeżą” biomasę jako paliwo wymagane są więc większe w porównaniu z 

węglem: koszty transportu, powierzchnie składowisk, objętości zbiorników magazynowych i 
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wydajności ciągów podawania paliwa. Dlatego surowa biomasa musi być wykorzystywana do 

celów energetycznych lokalnie w promieniu do 50 km lub powinna być granulowana do 

postaci peletu [Stolarski i in.2004]. 

 
Wnioski 

1. Wprowadzenie biomasy wierzby jako alternatywnego paliwa dla kopalin przyczynić się 

może do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz poprawi sytuację ekonomiczną 

lokalnych społeczności na obszarach wiejskich. 
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ZANIECZYSZCZENIE WÓD PODZIEMNYCH W OTOCZENIU 
STAREGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
THE UNDERGROUND WATERS CONTAMINATION IN SURROUNDINGS 

OF THE OLD MUNICIPAL WASTE DUMP 
 

Agata Szymańska-Pulikowska 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska 

 

W Polsce istnieją obecnie 993 zorganizowane składowiska odpadów komunalnych, 

zajmujące powierzchnię ponad 3300 ha. W 2003 roku zakończono eksploatację 107 obiektów 

o powierzchni 210 ha. Trudno jednak jednoznacznie określić, jaką powierzchnię zajmują 

zamknięte lub jeszcze funkcjonujące stare składowiska, zlokalizowane i wybudowane 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska. Pomimo, że 

największe ilości zanieczyszczeń emitowane są w pierwszych latach składowania odpadów, 

obiekty takie są zagrożeniem dla środowiska jeszcze długo po zakończeniu eksploatacji. 

Celem badań było określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego w otoczeniu 

starego składowiska odpadów komunalnych oraz zaawansowania procesów rozkładu 

przebiegających w jego wnętrzu. 

Obiektem badań było składowisko odpadów komunalnych Maślice, zlokalizowane w 

północno-zachodniej części Wrocławia na przepuszczalnych utworach piaszczysto-

żwirowych. Ze względu na dobrą przepuszczalność gruntu wody mogą przepływać przez 

najniżej położone warstwy odpadów, powodując wymywanie zanieczyszczeń. Składowisko 

składa się z dwóch części: starej, eksploatowanej od końca lat sześćdziesiątych (o 

powierzchni ok. 7 ha), bez uszczelnionego podłoża oraz nowej (wybudowanej w roku 1994, o 

powierzchni ok. 2 ha), z uszczelnionym podłożem i drenażem odprowadzającym odcieki do 

zbiornika. Na przełomie lat 1999-2000 zakończono eksploatację składowiska i rozpoczęto 

jego rekultywację. 

W pracy przedstawiono wyniki analiz zawartości wybranych wskaźników zanieczyszczeń 

(pH, ChZT(Cr), zawartość azotu amonowego i azotanowego, magnezu, potasu, sodu, wapnia, 

chlorków, niklu, chromu, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu) w odciekach ze składowiska 

odpadów komunalnych Maślice oraz w wodach podziemnych pobieranych w sąsiedztwie 

składowiska (po stronie odpływu). Porównano wyniki badań z roku 1995, kiedy rozpoczęto 

eksploatację nowej, uszczelnionej kwatery składowiska, wyposażonej w instalację do 

odprowadzania odcieków oraz z roku 2003. 

Analiza przedstawionych wyników badań składu odcieków wysypiskowych wykazała, że 
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średnie wartości wskaźników takich jak: ChZT(Cr), zawartość azotu amonowego, magnezu, 

wapnia, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu, przyjmowały wartości typowe dla starych 

składowisk, wewnątrz których nastąpiła już stabilizacja procesów rozkładu. Zaobserwowano 

natomiast wzrost wymywania potasu, sodu i chromu, związany ze zdeponowaniem w 

ostatnich latach eksploatacji składowiska dużych ilości świeżych odpadów. Wraz ze 

starzeniem się składowiska zmniejszał się także rozrzut otrzymywanych wyników. Jednak 

pomimo poprawy składu odcieków, porównanie ich składu z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wykluczyło taką 

możliwość ich unieszkodliwiania ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości 

zamieszczonych w rozporządzeniu wskaźników. 

W badanych wodach podziemnych w roku 2003, w porównaniu do roku 1995, zwiększył 

się zakres wahań odczynu a także wzrosły średnie wartości prawie wszystkich badanych 

wskaźników zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu rozrzutu otrzymywanych 

wyników. Odmienny charakter zmian składu wód podziemnych wynikał z faktu, iż odcieki 

pochodzą z uszczelnionej, mniejszej części składowiska a wody podziemne przechwytywały 

zanieczyszczenia z większej, nieuszczelnionej części obiektu, na której w czasie eksploatacji 

zgromadzono większą ilość odpadów. Część z analizowanych wskaźników zanieczyszczeń 

(ChZT(Cr), zawartość azotu amonowego, potasu, sodu, chlorków i niklu), przyjmowała 

wyraźnie wyższe wartości od stwierdzonych w czasie badań prowadzonych na innych starych 

składowiskach. Ilość emitowanych do gruntu zanieczyszczeń była tak duża, że nie 

ograniczyły jej nawet przeprowadzone do tej pory zabiegi rekultywacji technicznej: 

przykrycie wierzchowiny składowiska i budowa ekranu odcinającego dopływ czystych wód 

podziemnych. Utrzymujący się wysoki poziom zanieczyszczenia wód podziemnych na terenie 

otaczającym składowisko Maślice kwalifikował badane wody do V klasy, czyli do wód złej 

jakości.  

Przeprowadzone badania wykazały potrzebę dalszej stałej kontroli stanu środowiska 

wokół składowiska (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezależnie od zakresu i efektów 

prowadzonej rekultywacji. 
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WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA PARAMETRY 
HYDROCHEMICZNE WÓD I OSADÓW DENNYCH MAŁYCH 

ZBIORNIKÓW WODNYCH DZIELNICY KORTOWO W OLSZTYNIE 
 

EFFECT OF THE AREA DEVELOPMENT ON HYDROCHEMICAL PARAMETERS 
OF WATER AND BOTTOM SEDIMENTS IN SMALL RESERVOIRES 

IN THE KORTOWO DISTRICT, OLSZTYN 
 

Renata Tandyrak, Jolanta Grochowska, Julita Dunalska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska 

 

Małe zbiorniki są charakterystycznym i cennym elementem przestrzeni miejskiej. 

Spełniają funkcje rekreacyjne, podnoszą walory estetyczne i niewątpliwie ożywiają krajobraz 

(BORSUK et al. 1995). Są także ważnym elementem układu hydrologicznego każdego 

obszaru (GORĄCZKO 2003). Ze względu na wysoką podatność na degradację stanowią one 

nietrwały akcent w krajobrazie, zwłaszcza zaś w intensywnie przekształcanym obszarze 

miejskim. 

Badaniami objęto południowo – zachodnią dzielnicę Olsztyna – Kortowo. Na jej terenie 

zlokalizowane są zabudowania uniwersyteckie wraz z miasteczkiem akademickim, osiedle 

bloków mieszkalnych oraz domków jednorodzinnych. 

Za cel badań postawiono określenie właściwości hydrochemicznych wód i osadów 

dennych oczek wodnych znajdujących się na terenie tej dzielnicy, w kontekście ich 

usytuowania i zmian warunków zagospodarowania małych zlewni tych obiektów. Obserwacje 

te stanowiły kontynuację badań wykonywanych w Zakładzie Ochrony i Rekultywacji Wód w 

latach 1994 i 2001 (GAWROŃSKA, LOSSOW dane niepublikowane). 

W porównaniu do obserwacji z roku 2001, stwierdzono zanik jednego oczka wodnego. Na 

skutek powstających osiedli mieszkaniowych całkowicie zmieniło się też otoczenie 

najbliższych okolic zbiorników I i IV. 

Zbiornik I (typowa glinianka), charakteryzował się słabo natlenioną wodą (34 % O2) o 

niskiej przewodności, niewielkiej alkaliczności, twardości ogólnej i zawartości wapnia. Wody 

tego zbiornika były natomiast zasobne w azot ogólny (5,56 mg/dm3).  

Oczka usytuowane w pobliżu ulic (III, IV) cechowała najwyższa zawartość chlorków (76 

– 80mg/dm3). Ponadto wody zbiornika IV, znajdującego się w sąsiedztwie aktualnie 

budowanych domów mieszkalnych charakteryzowały się wysoką przewodnością (632 – 584 

µS/cm) oraz stężeniem wapnia charakterystycznym dla terenów zurbanizowanych. Zbiornik 

ten jest hydrologicznie połączony z Jeziorem Kortowskim. 
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Najwyższą barwą (140-160 mg Pt/dm3) odznaczały się wody oczka wodnego V, również 

połączonego z Jeziorem Kortowskim. W wodach tego zagłębienia, podobnie jak zbiornika II 

stwierdzono podwyższoną zawartość wapnia i azotu, co może wynikać ze stosowania 

nawozów sztucznych na terenie pobliskich ogrodów działkowych. Jesienią obserwowano tu 

także ekstremalną koncentrację chlorofilu a (402 mg/m3). 

Zbiorniki VI i VII (śródleśny) były ze sobą połączone rowem wypełnionym wodą, jednak 

ich parametry hydrochemiczne w większości były różne. W obu zbiornikach obserwowano 

jednak zbliżoną koncentrację azotu (4,71 – 4,55 mg/dm3) i chlorków (22 – 24 mg/dm3). 

Spośród wszystkich badanych zbiorników wody śródleśnego oczka wodnego były najlepiej 

natlenione (71-75 % O2). 

Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) w badanych oczkach wodnych 

zmieniała się w zakresie od 9,2 do 30,2 mg/dm3 przy średniej wartości 18,5 mg/dm3 w całym 

okresie badawczym. 

Najwyższą i zbliżoną zawartością materii organicznej (65,9 - 58,89 % s.m.) 

charakteryzowały się osady denne zbiorników znajdujących się w pobliżu ogrodów 

działkowych (II i V). W obu tych zagłębieniach stwierdzono także najwyższą zawartość azotu 

(1,79 i 1,88 %s.m.) i wapnia (4,65 i 4,02% s.m.) oraz najniższą krzemionki (20,04 – 22,5 % 

s.m.). 

Położone w sąsiedztwie zbiornika II oczka VI i VII cechowała stosunkowo niska (w 

porównaniu do pozostałych) zawartość azotu (0,33 % s.m), a także jednakowy udział wapnia 

(0,4 % s.m) i magnezu (0,24 % s.m.). Osady śródleśnego zbiornika VII zawierały natomiast 

znacznie mniej żelaza. Największym procentowym udziałem tego składnika 

charakteryzowały się sedymenty zagłębień II, IV i VI (2,32 – 2,66 % s.m.). 

Przeprowadzone badania wykazały, że chemizm wód i osadów dennych jest 

odzwierciedleniem sposobu zagospodarowania małych zlewni tych obiektów. 
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Wstęp 

W 1994 roku na stacji lizymetrycznej we Władysławowie k.Elbląga założono 
doświadczenie, którego celem było określenie wpływu koniczyny białej w runi na jakość 
wody gruntowej, szczególnie na wymycie azotu mineralnego w warunkach doświadczenia 
lizymetrycznego.  

Metodykę badań i wstępne wyniki przedstawiono w pracy Terlikowskiej [1996]. W 
niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań z lat 1995-1998. Skoncentrowano się  
na zmianach stężeń azotu azotanowego w wodzie odciekającej z lizymetów i w wodzie 
gruntowej utrzymywanej na poziomach: 40 cm i 80 cm pod runią trawiastą, trawiasto-
koniczynową jednakowo nawożonymi azotem i koniczynową – bez nawożenia azotowego. 
Fosforem i potasem nawożone były wszystkie obiekty. Stosowano następujące dawki 
składników pokarmowych:  
N–180 kg*ha-1*rok-1 w czterech równych dawkach pod każdy pokos,  
P2O5–90 kg*ha-1*rok-1 w jednej dawce wiosną oraz  
K2O–100 kg*ha-1*rok-1 w dwóch równych dawkach pod 2. i 4. odrost. 
Ruń koszona była cztery razy w sezonie wegetacyjnym. Jedynie w 1995 roku, ze względu na 
korzystne dla użytków zielonych warunki meteorologiczne, konieczne było wykonanie 5. 
pokosu. Przed każdym pokosem była wykonywana ocena udziału poszczególnych grup roślin 
(trawy, koniczyna biała i inne) w runi. 
 

Wyniki i wnioski 

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach: 1 i 2. 
Z analizy danych wynikają następujące spostrzeżenia: 
- obecność koniczyny białej w runi, w porównaniu do runi trawiastej, powodowała większe 

stężenia N-NO3 zarówno w wodzie gruntowej jaki i w odciekach,; najwyższe stężenia 
obserwowano w odciekach i wodzie gruntowej spod koniczyny białej w siewie czystym 
nie nawożonej azotem, niezależnie od jej poziomu, z tym że większe wartości notowano 
przy niżej położonym lustrze; w przypadku traw większe wartości stężeń obserwowano 
przy wyższym poziomie wody gruntowej (40 cm); 
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- podobnie kształtowały się wartości ładunków azotu azotanowego. 
 
Tabela 1. Stężenie N-NO3 w wodzie gruntowej (średnie roczne w mg dcm-3) 

Poziom wody gruntowej – 40 cm Poziom wody gruntowej – 80 cm 
Rok Trawy Trawy 

+konicz.biała
Koniczyna 

biała  Trawy Trawy 
+konicz.biała 

Koniczyna 
biała 

1995 1,78 1,96  46* 2,54  100 2,23 2,85  63 2,78  100

1996 1,67 2,07  42 2,14  85 1,18 1,31  27 1,63  67

1997 2,12 1,71  25 2,09  90 1,17 2,58  26 1,67  87

1998 2,12 2,76  15 4,31  61 1,49 2,21  35 3,00  49

Średnia 
z lat: 

 
1,92 

 
2,13 

 
2,77 

 
1,52 

 
2,24 

 
2,27 

*- średni w sezonie wegetacyjnym udział koniczyny białej w runi w % 
 

Tabela 2. Stężenie N-NO3 w wodzie z odcieków i ładunki N-NO3 w wodzie z odcieków z 
powierzchni lizymetru (0.7854 m2) 

Pwg – 40 cm Pwg – 80 cm Odcieki z okresu: T T+K K T T+K K 
Stężenie N-NO3 w wodzie z odcieków (w mg .dcm-3) 

12-21.IX.96 0,37 0,30 0,82 0,14 4,82 1,71 
22.XI96-3.III.97 0,89 1,96 6,15 0,61 3,62 3,78 

4.III-7.IV.97 0,42 1,03 6,19 0,23 2,16 5,67 
8.IV-5.V.97 0,41 0,50 5,68 0,24 3,70 6,72 

10.X.-28.XI.97 0,09 0,32 1,90 0,10 0,29 2,60 
29.XI-11.XII.97 0,21 0,26 1,43 0,31 0,37 3,32 
12.XII.97-5.I.98 1,16 0,72 3,24 0,22 0,35 4,24 

6.I.-20.I.98 0,21 0,24 3,58 0,15 0,38 5,17 
21.I.-16.II.98 0,91 3,33 7,57 0,30 1,56 9,39 
17.II-15.III.98 0,30 1,56 7,08 0,23 2,24 10,35 

16.III.-14.IV.98 1,05 2,78 10,99 1,09 5,99 16,03 
15.IV.-25.V.98 1,90 4,82 9,47 1,83 6,63 13,23 
26.V.-30.VI.98 0,61 0,88 1,02 0,72 0,63 1,50 
1.VII.-7.IX.98 0,88 1,99 0,66 0,70 0,58 1,52 

Średnia 0,67 1,48 4,70 0,49 2,38 6,09 
Ładunki N-NO3 w wodzie z odcieków (w mg) 

12-21.IX.96 1,63 1,35 4,10 0,68 24,12 10,69 
22.XI96-3.III.97 57,20 100,33 453,25 33,13 193,37 291,65 

4.III-7.IV.97 2,94 5,07 43,33 1,76 11,60 41,60 
8.IV-5.V.97 6,78 6,14 76,08 3,04 28,83 86,89 

10.X.-28.XI.97 4,57 16,26 92,00 4,43 14,02 140,44 
29.XI-11.XII.97 4,51 6,15 33,08 5,81 8,30 53,44 
12.XII.97-5.I.98 24,64 13,24 43,40 4,32 6,12 80,01 

6.I.-20.I.98 2,41 2,95 44,06 1,43 3,68 60,41 
21.I.-16.II.98 26,99 105,82 238,52 8,39 40,53 299,45 
17.II-15.III.98 5,80 36,65 121,35 4,25 41,11 219,08 

16.III.-14.IV.98 25,41 82,61 252,77 23,34 126,95 405,43 
15.IV.-25.V.98 25,56 84,59 104,12 27,25 89,25 255,67 
26.V.-30.VI.98 3,46 7,05 9,60 10,92 4,08 17,01 
1.VII.-7.IX.98 44,41 109,00 35,37 32,03 26,15 54,55 

Razem 236,31 577,21 1551,03 160,78 618,11 2016,32 
 

Literatura 
Terlikowska K., 1996: Wpływ koniczyny białej w runi łąkowej na wymywanie azotu 
mineralnego do wody gruntowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. , z. 440, s.381-386. 
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IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCA 
Z WADLIWEJ GOSPODARKI AZOTEM NA OKRESOWO 

POSUSZNYCH ŁĄKACH WIECHLINOWO-WYCZYŃCOWYCH 
W WARUNKACH GLEB MURSZOWATYCH 

 
IDENTIFICATION THE ENVIRONMENT THRETS COMING FROM THE FAULTY 

NITROGEN MANAGEMENT ON THE TEMPORARY DRY MEADOW DOMINATED 
WITH POA PRATENSIS AND ALOPECURUS PRATENSIS  

SITUATED ON MOORSHY SOIL 
 

Jerzy Terlikowski 
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach; Żuławski Ośrodek Badawczy 

 
Wstęp 

Znajomość ilości azotu uwolnionego w procesie mineralizacji glebowej materii 
organicznej jest pomocna w ocenie jego plonotwórczej wydajności, a także w interpretacji 
wyników bilansu azotu i potencjalnych zagrożeń środowiska. Ilość azotu mineralnego 
uwalnianego podczas mineralizacji glebowej masy organicznej w ciągu sezonu 
wegetacyjnego, której pewną część pobiera ruń, jest uzależniona od kilku czynników: 
zawartości w glebie masy organicznej, miąższości poziomu organicznego w profilu 
glebowym, stosunku C: N w glebowej materii organicznej, amplitudy wahań poziomu wody 
gruntowe, uwilgotnienia i temperatury wierzchniej warstwy gleby. Pomimo wielu badań nie 
udało się zaproponować sposobu, w jaki można ocenić ilość azotu organicznego ulegającego 
w okresie wegetacji przemianom w formy mineralne. 

Na Żuławach od 1998 roku są prowadzone badania wpływu kilku wybranych czynników 
(m.in. dawki azotu nawozowego, nawożenia fosforowo-potasowego i częstotliwości 
koszenia) na gospodarkę azotem łąki wiechlinowo-wyczyńcowej w warunkach gleby 
murszowatej. Przyjęto, że do identyfikacji wadliwej gospodarki azotem pomocny będzie 
bilans azotu wykonany metodą „na poziomie pola” [Terlikowski, 2004]. Do analizy zjawiska 
wykorzystano wyniki badań z lat 2001 – 2003. 
 

Omówienie wyników 
Z prowadzonych badań wynika, że na ilość azotu ogólnego wyniesionego z plonem łąki 

wiechlinowo-wyczyńcowej ma istotny wpływ częstotliwość koszenia runi oraz uwilgotnienie 
wierzchniej warstwy ( do 30 cm) gleby [Terlikowski, 2004]. 
Ilość N glebowego pobrana przez ruń, a obliczona przy pomocy jego bilansu, wynosiła, w 
zależności od przebiegu warunków meteorologicznych, a szczególnie od ilości i rozkładu 
opadów atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym, od 100 do 200 kg N . ha-1 . rok-1.  
N glebowy zatem może mieć w warunkach gleb murszowatych większe znaczenie w 
gospodarowaniu tym składnikiem niż azot nawozowy. Różnorodność siedlisk glebowych 
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użytków zielonych sprawia, że powstają trudności w dokładnym określeniu w każdym z nich 
dostępnej dla runi ilości N glebowego, co może prowadzić do wadliwej gospodarki azotem 
mineralnym na łące i związanym z tym zagrożeniem środowiska. 
W optymalnych warunkach wilgotnościowych gleb pobagiennych, w kolejnych latach 
użytkowania łąki, mineralizuje się podobna ilość azotu – możliwa do dość precyzyjnego 
określenia [Frąckowiak 1980, Gotkiewicz,Gotkiewicz 1991]. W przypadku gleb 
murszowatych ilość azotu glebowego nie przekracza więc potrzeb pokarmowych runi 
wiechlinowo-wyczyńcowej. Zatem utrzymanie optymalnego uwilgotnienia wierzchniej 
warstwy gleby murszowatej jest jednym z podstawowych czynników pozwalających na 
sterowanie procesu mineralizacji glebowej masy organicznej oraz racjonalnego 
wykorzystania przez ruń azotu glebowego. 

Na podstawie bilansu azotu również stwierdzono, że najmniej azotu mineralnego 
pozostało w glebie po zakończeniu okresu wegetacji w tych kombinacjach, które były 
nawożone wyłącznie fosforem i potasem przy dwu- i trzykośnym użytkowaniu. W 
korzystnych warunkach wilgotnościowych to jest przy obfitych i równomiernie rozłożonych 
opadach w sezonie wegetacyjnym ruń wiechlinowo-wyczyńcowa na glebie murszowatej (w 
kombinacjach z pełnym nawożeniem mineralnym NPK) oprócz N glebowego dobrze 
wykorzystywała azot nawozowy w ilości 120 – 180 kg N . ha-1 . rok-1.  

Potencjalnie najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska wynikające z wadliwej 
gospodarki azotem wystąpiło w kombinacji koszonej czterokrotnie w okresie wegetacji i 
nawożonej dawką 240 kg N . ha-1 . rok-1 oraz - w użytkowaniu pięciokośnym i nawożeniu 150 
kg N . ha-1 . rok-1. Ilość niewykorzystanego azotu mineralnego pozostawionego w glebie 
dochodziła nawet do 250 kg N . ha-1 . rok-1. 
 

Podsumowanie 
Podstawowymi przyczynami wadliwej gospodarki uniemożliwiającej racjonalne 

wykorzystanie azotu przez ruń są: nadmierna częstotliwość koszenia runi, okresowe 
niedobory wilgoci w wierzchniej warstwie gleby murszowatej, dawki azotu nawozowego 
przekraczające wymagania pokarmowe runi, nieznajomość ilości dostępnego w okresie 
wegetacji azotu glebowego. 
 

Literatura 
Frąckowiak H., 1980.: Dynamika i wielkość mineralizacji związków azotowych w dawno 
odwodnionych glebach torfowo-murszowych na tle warunków siedliskowych i nawożenia. IMUZ 
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Gotkiewicz J., Gotkiewicz M., 1991.: Gospodarowanie azotem na glebach torfowych. Bibl. Wiad. 
IMUZ, 77.  PWRiL Warszawa; 59-76; 
Terlikowski J., 2004.: Gospodarka azotem mineralnym w warunkach łąki wiechlinowo-wyczyńcowej 
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ZANIECZYSZCZENIE WÓD ESTUARIUM ODRY 
ANIONOAKTYWNYMI SUBSTANCJAMI POWIERZCHNIOWO 

CZYNNYMI ORAZ FENOLAMI 
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AND PHENOLS 
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Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód 
 

Rejon dolnej Odry od Widuchowej po Zalew Szczeciński stanowi integralną część 

szeroko pojmowanego ujścia Odry do Bałtyku. Około 2 km poniżej wodowskazu Widuchowa 

(704,1 km) rzeka ulega rozdziałowi na Odrę Wschodnią i Zachodnią, na której jest 

usytuowany w rejonie rozdziału jaz ruchomy – zastawkowy. Obie gałęzie obejmują obszar 

nazywany Międzyodrzem z jego licznymi, mniej lub bardziej drożnymi połączeniami i 

odnogami, których łączna powierzchnia przekracza 600 ha. W północnej części Międzyodrza 

Odra Wschodnia i Zachodnia łączą się poprzez kanał żeglowny Skośnica (Kanał Klucz-

Ustowo), długości ok. 2,5 km, który z uwagi na swoją morfometrię pełni w układzie 

Międzyodrza funkcję ważnego łącznika wyrównawczego przepływów między głównymi 

ramionami Odry. 

Od Kanału Skośnica (730,5 km) Odra Wschodnia zmienia nazwę na Regalicę i uchodzi do 

deltowego, silnie przepływowego jeziora Dąbie (741,6 km). Akwen ten pełni jednocześnie 

funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 56 km2 i przeciętnej głębokości 

2,5÷3,0 m. 

Drugim kanałem, łączącym na terenie Międzyodrza oba ramiona Odry, jest Kanał 

Odyniec. Od miejsca połączenia Odry Zachodniej z Kanałem Odyniec (północny skraj wyspy 

Kurowskie Łęgi), Odra Zachodnia zmienia nazwę na Odrę Szczecińską, która rozdziela się 

jeszcze raz tworząc Odrę Szczecińską i Parnicę. Parnica łączy się z Regalicą (739,6 km) i 

razem uchodzą do jeziora Dąbie. 

Odra Szczecińska odbiera około 70% ścieków z rejonu miasta Szczecina, w dużej mierze 

są to ścieki, jedynie wstępnie oczyszczone. Do zanieczyszczenia przyczynia się także żegluga 

rzeczna i morska oraz infrastruktura portu i stoczni. Rejon Międzyodrza stanowi naturalny 

obszar filtrujący wody rzeki Odry, miasto Szczecin powoduje ich wtórne zanieczyszczenie. 

Biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze ujściowego odcinka Odry uznano za celowe 

przeprowadzenie analiz pozwalających określić zróżnicowanie ilości antropogennych 
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zanieczyszczeń organicznych w wodach dolnego odcinka rzeki Odry, przy podziale na 

obszary zróżnicowane hydrologicznie, hydrograficznie oraz gospodarczo. 

Dla realizacji założonego celu badań cały obszar podzielono na sześć różniących się 

pomiędzy sobą hydrologicznie, hydrograficznie i hydrochemicznie rejonów: Odra w 

Widuchowej (1 stanowisko poboru próbek wody); Odra Wschodnia (5 stanowisk); Odra 

Zachodnia (4 stanowiska); Międzyodrze (8 stanowisk); jezioro Dąbie (5 stanowisk); Odra 

Szczecińska (1 stanowisko). Badania prowadzone były zgodnie z przyjętą metodyką i 

obejmowały wszystkie charakterystyczne dla wód powierzchniowych sezony. Próbki wody 

pobierano w centralnym punkcie koryta rzeki, czerpaczem Ruttnera z warstwy 

przypowierzchniowej i przydennej. W próbkach oznaczano tlen rozpuszczony, pH, 

anionoaktywne substancje powierzchniowo czynne oraz fenole. 

Stężenia anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych nie wykazywały 

znaczącego zróżnicowania pomiędzy badanymi obszarami, przy czym stwierdzono, że wody 

przydenne były w większym stopniu nimi obciążone. 

Omawiany wskaźnik charakteryzował się zmiennością sezonową. Wyższe stężenia 

zanotowano w okresach wiosenno-letnich. 

 
Średnie stężenia anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych [mg LAS⋅dm-3] 
średnia 

Odra w 
Widuchowej 

Odra 
Zachodnia 

Odra 
Wschodnia 

Międzyodrze 
część 

południowa 

Międzyodrze 
część 

północna 

Jezioro 
Dąbie 

Odra 
Szczecińska 

1 0,059 0,073 0,069 0,068 0,069 0,068 0,083

2 0,092 0,090 0,086 0,092 0,095 0,094 0,099

3 0,076 0,081 0,077 0,080 0,082 0,081 0,091
1 – średnia dla warstwy powierzchniowej; 2 – średnia dla warstwy przydennej; 3 – średnia w słupie wody 
 

Dla żeglownej Odry Wschodniej na wysokości od Widuchowej do Szczecina 

obserwowano niższe stężenia omawianego wskaźnika niż dla Odry Zachodniej. Stężenia 

anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych wzrosły na wysokości Odry 

Szczecińskiej.  

Podwyższone stężenia fenoli również stwierdzono w okresie wiosennym i zdecydowanie 

wyższe wartości zanotowano w warstwie przydennej wszystkich stanowisk. Ponadto 

zaobserwowano zbliżone stężenia w warstwach powierzchniowych i przydennych w wodach 

Odry Wschodniej i Zachodniej. 
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Średnie stężenia fenoli [mg⋅dm-3] 
średnia 

Odra w 
Widuchowej 

Odra 
Zachodnia 

Odra 
Wschodnia 

Międzyodrze 
część 

południowa 

Międzyodrze 
część 

północna 

Jezioro 
Dąbie 

Odra 
Szczecińska 

1 0,038 0,041 0,041 0,040 0,038 0,041 0,046

2 0,056 0,054 0,054 0,055 0,053 0,054 0,058

3 0,047 0,048 0,047 0,047 0,045 0,048 0,052
1 – średnia dla warstwy powierzchniowej; 2 – średnia dla warstwy przydennej; 3 – średnia w słupie wody 
 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że: 

- oznaczane antropogenne substancje organiczne występowały w stosunkowo niskich 

stężeniach, nie zagrażających biocenozom analizowanych wód; 

- wyższe stężenia badanych substancji obserwowano w warstwach przydennych 

wszystkich sześciu obszarów; 

- dla oznaczonych fenoli, na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej, 

wykazano proporcjonalną współzależność z przepływem, co pozwala wnioskować o 

ich napływowym pochodzeniu, w odróżnieniu od anionoaktywnych substancji 

powierzchniowo czynnych, dla których wykazano ujemne skorelowanie z 

przepływem. 

- wody Odry Szczecińskiej cechowały wyższe stężenia omawianych wskaźników w 

stosunku do pozostałych obszarów, co powodowane było obciążaniem wód rzeki 

ściekami miejskimi odprowadzanymi ze Szczecina. 
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WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH I DEZYNFEKCJI 
NA MIKOFLORĘ POWIETRZA W CIELĘTNIKU 

 

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND DESINFECTION 
ON THE MICOFLORA AIR IN A CALF HOUSE 

 
Adam Traczykowski, Barbara Rzepczyk 
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Mikoflora w pomieszczeniach inwentarskich jest jednym z czynników warunkujących 

stan zdrowia zwierząt i ich efektywność produkcyjną. Stopień zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego w obiektach dla zwierząt zależy od ich liczby i zagęszczenia, sposobu  

utrzymania oraz warunków mikroklimatycznych, a przede wszystkim: temperatury, 

wilgotności, ruchu powietrza, sprawności wentylacji i zapylenia. W związku ze znacznym 

zanieczyszczeniem mikrobiologicznym pomieszczeń inwentarskich nieodzowne są zabiegi 

zmierzające do obniżenia liczby mikroorganizmów patogennych w powietrzu. Do takich 

należy m.in. dezynfekcja. W praktyce największe zastosowanie znalazła dezynfekcja 

chemiczna. 

Celem pracy była ocena mikoflory powietrza cielętnika w okresie letnim i zimowym po 

przeprowadzonej dezynfekcji preparatem VG, zawierającym w składzie aldehyd mrówkowy, 

dwumetyloamon i dialdehyd glutarowy. 

Próby powietrza do badań pobierano aparatem RCS Plus oraz sedymentacyjnie na podłożu 

Sabourauda z glukozą oraz Czapeka w wyznaczonych 3 punktach pomieszczenia na 

wysokości 1,2 m. Identyfikację gatunkową grzybów przeprowadzono metodą API. Grzyby 

pleśniowe rozpoznawano makro- i mikroskopowo w oparciu o klucze identyfikacyjne. 

Wyniki opracowano statystycznie.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że optymalne warunki termiczno – wilgotnościowe 

panowały w okresie letnim, ponieważ temperatura powietrza wynosiła średnio 16,98±1,280C 

przy wilgotności względnej 75,8±7,4% i temperaturze punktu rosy 9,84±1,110C. W tych 

warunkach odnotowano wysoki stopień zapylenia 486±98 j/m3. Znacznie gorszy mikroklimat 

panował w miesiącach zimowych, ponieważ temperatura powietrza wynosiła przeciętnie 

10,75±2,320C, przy wilgotności względnej 89,6±8,4%. W tych warunkach odnotowano 

znacznie niższe zapylenie w budynku, wynoszące średnio 154±41j/m3.  Zwraca uwagę 

również mała skuteczność wentylacji (17,16%). Były to warunki sprzyjające rozwojowi 

grzybów zarówno drożdżoidalnych (7299 jtk/m3 – lato i 5933 jtk/m3 – zima), jak i 

pleśniowych (odpowiednio 2633 i 868 jtk/m3). Wśród grzybów drożdżoidalnych najczęściej 
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notowano: Candida albicans, C.ciferrii, C.glabrata, Cryptococcus laurentii, 

Crypto.humicolus, Crypto.neoformans, Saccharomyces cerevisiae, natomiast grzyby 

pleśniowe reprezentowane były najczęściej przez: Aspergillus fumigatus, A.versicolor, 

A.versicolor, Penicillium viridicatum, P.frequentans, Acremonium spp., Fusarium spp., 

Mucor mucedo. 

Dobry preparat odkażający powinien odznaczać się szerokim spektrum eliminacji bakterii, 

grzybów i wirusów.  W stosunku do szerokiej gamy drobnoustrojów, nie działać toksycznie 

na ludzi i zwierzęta, także w obecności substancji organicznej. Przeprowadzona dezynfekcja 

pomieszczenia dla cieląt preparatem VG o bardzo wysokiej skuteczności biobójczej 

spowodowała redukcję liczby grzybów drożdżoidalnych o 85,38% w okresie letnim oraz o 

87,52% w zimowym. W znacznie mniejszym stopniu redukcji uległa liczba grzybów 

pleśniowych, ponieważ wynosiła w miesiącach letnich – 56,74%, w zimowych natomiast 

61,18%. Identyfikacja gatunkowa wykazała znaczne ograniczenie składu gatunkowego, 

ponieważ wyizolowano następujące gatunki drożdżaków: C.albicans, C.glabrata, 

Crypto.laurentii, Crypto.neoformans, i pleśni: A.versicolor, P.viridicatum, Acremonium spp., 

Fusarium spp. 

Z przedstawionych badań wynika, że zastosowanie środka dezynfekcyjnego VG w 

znacznym stopniu wpłynęło na ograniczenie składu ilościowego i jakościowego grzybów, 

niezależnie od pory roku i panujących warunków mikroklimatycznych. 
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THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF ECOLOGICALLY SAFE 
BACTERIAL PREPARATIONS FOR LONG-FIBRED FLAX 

 
 

Alexander Tsyganov, Sergey Kukresh, Svetlana Khodyankova,  
Andrei Khodyankov 

Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev region, Belarus 
 
Introduction 

Steady tendencies to the reduction of high doses of chemicals and their replacement by 

more economical and ecologically clean resource-saving techniques are being  observed in the 

world agriculture at present. One of the ways to solve this problem is partial (and in separate 

cases complete) replacement of traditional mineral fertilizers by “microbe” (biological) 

preparations.  

The study of the application efficiency of the denitrotrophical and phosphate mobilizing 

microorganisms is a new resource-saving and ecologically founded scientific direction which 

has been little studied. Wide application of the preparations  of denitrotrophical 

microorganisms (Azobacterin, Rizobacterin etc.) will give the possibility to enrich 

significantly the nitrogenous background of the sward-podzolic soils with the biological 

nitrogen, to lower the energy spending, to reduce environmental pollution with the 

decomposition products of mineral nitrogen compounds, application of phosphate mobilizing 

microorganisms (Phytostimophos)  helps to improve the phosphoric nutrition of plants. 

 
Materials and Methods 

Field trials with bacteriological preparations have been held upon long-fibred flax in 

2000-2002, 2004 on the experimental fields of the Agrochemical Department of the BSAA on 

sward podzolic slightly clayish soil (pHkcl-5.8 – 6.1; P2O5 (mg/kg of soil) – 179-192; K2O 

(mg/kg of soil) – 170-184; humus – 1.64 – 1.73%) 

Trials were repeated 4 times. The total size of the plots – 28.8 m2, 24.5 m2 are taken into 

account. The methods of investigation are standard for long-fibred flax. The variety of long-

fibred flax under trial is called Proleska (earty maturing variety developed by the Belarusian 

Scientific Research Institute of flax). Agricultural techniques used in trials are conventional 

for flax in conditions of the Mogilev region. 

The following bacteriological preparations were used in the researches: 

Azobacterin – turf preparation produced on the basis of the Azospirillum braasileense 

strain with the titre of 6-10 billion cells in 1 g. of preparation. 
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Rizobacterin – produced on the basis of the associable dinitrotrofical substance 

Enterobacter Sh 54, titre 2-2.5 billion of living cells per ml. possessing the multiple effect 

(atmospheric nitrogen fixation etc) Phytostimophos – Enterobacter sp. 27, Flavobacterium sp. 

25, titre 6-10 billion of living cells per ml. – biopreparation stimulating growth, realizing the 

microbiological transformation of not easily soluble soil phosphates and manure into easily 

accessible for plants form.  

In numerous countries they successfully apply the joint seed inoculation  of different crops 

with the preparations of nitrogen fixing and phosphate mobilizing bacteria which give the 

possibility to improve the nitrogenous and phosphoric nutrition of plants and reduce the doses 

of mineral fertilizer application. 

The years of the trials were significantly different according to their temperature regimes 

and the volume of the rainfall. 

So, years 2000 and 2004 were close to the average figures for many years, 2001 and 2002 

were dry but the goals, however, have been achieved. 

 
Results 

Trials with Azobacterin showed that the greatest content of the accessible forms of 

nitrogen in soil occupied by flax stands was observed on the stage of flower buds formation. 

Along with the growth of the visible and subberranian plant biomass the soil content of the 

accessible nitrogen was being reduced significantly during the blossoming stage but was 

being increased during the stage of early yellow maturity. The tendency to the increase of 

nitrogen content in the soil alongside with the increase of nitrogen doses in the composition of 

the complete mineral fertilizer during all stages of flax growth and development has been 

marked (table 1) 
 

Table 1. The influence of mineral fertilizers and Azobacterin on the content of assimilable 
forms of nitrogen in the soil plough layer according to the stages of long-fibred flax 
development. (average for 2000 – 2002) 

Nitrogen content, mg/kg of soil 
Variant quick growth flower bud 

formation blossoming early yellow 
maturity 

1. Control 32,2 44,8 21,6 30,7 
2. Р60К90 43,1 50,2 24,2 31,9 
3. N15Р60К90 53,4 63,7 31,0 36,5 
4. N30Р60К90 60,7 102,2 33,8 38,6 
5. N45Р60К90 62,5 108,4 35,9 40,3 
6. Р60К90  +Azobacterin 64,9 83,9 35,2 45,1 
7. N15Р60К90 +  Azobacterin 70,3 109,2 43,4 53,4 

LSD0.05 1,14-1,31 1,77-2,03 1,29-1,42 1,37-1,50 
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So, the inoculation of the seeds with Azobacterin increased the accessible nitrogen content 

of soil on the background of P60 K90 during  flower buds formation 1.29 – 1.61 times, on the 

background of N15 P60 K90 – 1.4 – 1.74 times. This regularity was being preserved during 

other periods of plant development.  

 Significant (1.5 – 1.6 times) increase of root system mass in the soil plough layer took 

place after the seed inoculation with Azobacterin. As a result, its assimilating surface grew, 

and it provided with positive influence upon the main nutrients assimilation. It has been found 

that the nitrogen content of the plants during the main growth and development stages grew 

by 41 –7.4 % when Azobacterin had been applied the potassium content grew by 1.5 – 3.5 % 

in comparison with the analogical variants without its application. Phosphorus content did not 

change significantly. 

The dose increase of nitrogen fertilizers to N30 on the background of P60 K90 lead to the 

increase of dry matter accumulation, to N45 – to its lowering. The use of  Azobacterin on this 

background increased this index as well. The growth of dry biomass under the influence of 

denitrotrophical microorganisms was equivalent to the action of 15 kg/ha of nitrogen (table 2) 

which lead to the formation of higher yield and higher flax produce quality (table 3,4). In 

particular, technical length of flax straw as well as its suitability, strength, fiber output grew 

and, as a result, the average number grew by 0.75 –0.8 units. Azobacterin application on the 

background of complete mineral fertilizer (N15 P60 K90) was also favorable for the increase of 

flax yields without lowering its quality.  

 
Table 2 Dynamics of the accumulation of overground mass by long-fibred  flax plants 
according to the stages of their development depending on nutrition conditions, g/100 of 
absolutely dry plants (average for 2000-2002) 

Development stages 
Variant 

quick growth blossoming early yellow maturity 
1. Control 13,2 26,1 32,9 
2. Р60К90 13,4 34,7 40,8 
3. N15Р60К90 14,5 38,6 44,8 
4. N30Р60К90 16,6 43,2 50,0 
5. N45Р60К90 16,8 42,4 48,2 
6. Р60К90  + Azobacterin 15,6 39,9 46,1 
7. N15Р60К90 +  Azobacterin 17,1 46,0 53,2 

LSD0,05 0,25 0,33 0,31 
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Table 3. Influence of mineral fertilizers and Azobacterin on flax produce yields (t/ha-1)  

Seeds Fibre (long) 
Variant 2000 2001 2002 average 2000 2001 2002 average

1. Control 0,52 0,54 0,50 0,52 0,39 0,54 0,44 0,46 
2. Р60К90 0,59 0,63 0,58 0,60 0,65 0,82 0,62 0,70 
3. N15Р60К90 0,70 0,74 0,69 0,71 0,93 1,10 0,82 0,95 
4. N30Р60К90 0,87 0,90 0,82 0,86 1,09 1,20 1,05 1,11 
5. N45Р60К90 0,83 0,86 0,75 0,81 0,91 1,04 0,87 0,94 
6. Р60К90   +  Azobacterin 0,78 0,81 0,79 0,79 0,97 1,23 0,92 1,04 
7. N15Р60К90 +  Azobacterin 0,92 0,94 0,86 0,91 1,16 1,48 1,09 1,24 

LSD0,05 0,035 0,028 0,035      
 

As it is seen in the  table  5 the use of Azobacterin that is the preparation of associating 

microorganisms for long-fibred flax is economically effective. The use of nitrogenous 

fertilizers in the dose of N30 on the background P60 K90 was accompanied with the increase of 

conditioned net income from 1 ha and profitability. The increase of nitrogen dose to N45 

reduced the economic indexes. The highest net income and profitability were obtained in 

variants involving the inoculation of seeds with Azobacterin on the background of P60 K90 and 

N30 P60 K90. The net income from 1 hectar was 257.2 and 408.7 respectively, profitability was 

184.7 and 224.9 %. 

 
Table 5. Economic efficiency of mineral fertilizers and Azobacterin application for long-
fibred flax (average for 2000-2002) per hectar.  

Variant Total expenditures on the 
yield increax obtaining 

Value of yield 
increax 

Conditional net 
income 

Profitability, 
% 

1. Control - - - - 
2. Р60К90 85,5 183,7 98,2 114,8 
3. N15Р60К90 130,9 331,7 200,8 153,3 
4. N30Р60К90 167,1 512,6 345,5 206,7 
5. N45Р60К90 146,3 396,2 249,9 170,8 
6. Р60К90   +  Azobacterin 139,2 396,4 257,2 184,7 
7. N15Р60К90 +  Azobacterin 181,7 590,4 408,7 224,9 

 

Experimental data for 2004 are the evidence of the undoubtfully positive influence of the 

dinitrotrofic preparation Rizobacterin and phosphate mobilizing preparation Phytostimophos 

as well as of their joint application on the dynamics of the accessible for assimilation forms of 
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nitrogen and phosphorus in risospherical soil on the development of root system, yielding 

capacity and the quality of flax produce. 

It has been determined that the application of Rizobacterin is the dose of 200 ml to the 

quantity of seeds predetermined for 1 ha by means of their inoculation with the glue nitrate of 

carboxymethylcellulose (glue sodium carboxymethylcellulose) on the day of sowing on the 

background of phosphoric and potassium fertilizers (P60 K90) increased the content of the 

accessible for assimilation forms of soil nitrogen 1.1–1.2 times, the mass of the room system 

– 1.4 – 1.5 times, and as a result of the improvement of the mineral nutrition, flax yields and 

the quality of flax produce. The application results of Rizobacterin were similar to the 

influence of 15 kg/ha of mineral nitrogen upon yield and increased it 1.2 – 1.6 times in 

comparison with the variant without. inoculation; the average number of flax straw is 

improved by 0.25 units because of Rizobacterin.  

Phytostimophos application gave the efficiency equal to the results of application of P2O5 

in the rate of 30 kg/ha. 

The highest yields of straw and seeds of the long-fibred flax were obtained in 2004 after 

the joint inoculation of flax seeds with dinitrotrofic and phosphate mobilizing agents (on the 

background of N15 P30 K90 application – 76.8 t/ha-1 of straw and 13.4 of seeds.  

 

Conclusions 

Thus, bacterial preparations are a reserve for yield and quality increase of long-fibred flax 

on the sward-podzolic light clayish soils of the north-eastern part of the Republic of Belarus . 

The worked out agrotechniques coincide with the existing techniques of long-fibred flax 

cultivation, are approved of economically and ecologically and must be promising in the flax 

cultivation branch. 
 

Annotation 

High agronomic and economic efficiency of  bacterial preparations possessing 

dinitrotrofic and phosphate mobilizing activity has been found after their application for long-

fibred flax during field trials in 2000 - 2002, 2004.  

 

Keys words: long-fibred flax, bacterial preparations, productivity of crops and quality of 

produce, economic and ecological efficiency. 

 



 

 

 

 

Table 4. Influence of mineral fertilizers and Azobacterin on the flax straw quality 

Technical length, cm Suitableness Output of bast, % Strength, kgc 
Average number of 

straw Variant 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

1. Control 74,0 78,5 70,0 0,81 0,83 0,80 24 26 28 23 25 29 1,25 1,50 1,25 

2. Р60К90 76,2 80,8 74,0 0,83 0,84 0,82 27 29 30 25 26 32 1,50 1,75 1,50 

3. N15Р60К90 82,0 86,6 78,0 0,85 0,86 0,84 30 31 32 28 29 32 2,00 2,50 1,75 

4. N30Р60К90 80,9 86,2 77,0 0,84 0,85 0,85 28 30 33 27 28 35 1,75 2,00 2,00 

5. N45Р60К90 80,4 86,0 80,0 0,83 0,84 0,85 27 29 32 25 26 32 1,50 1,75 1,75 

6. Р60К90   +  Azobacterin 83,2 86,8 78,0 0,85 0,86 0,85 30 32 33 28 30 35 2,00 2,50 2,00 

7. N15Р60К90 +  Azobacterin 84,2 87,0 79,0 0,85 0,86 0,86 31 32 33 28 30 35 2,00 2,50 2,00 
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FLUORKI W WODACH PODZIEMNYCH Z REJONÓW ANOMALII 
GEOGENICZNYCH 

 
FLUORIDES IN GROUND WATER OF THE REGIONS OF GEOGENIC 

ANOMALIES 
 

Maria Wons1, Józef Koc2, Mirosław Krzemieniewski3
1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tczewie, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, 
3 Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska 

 

Wstęp 

Fluor nie występuje w stanie naturalnym w postaci elementarnej, ponieważ bardzo łatwo 

łączy się z innymi pierwiastkami, istnieje natomiast w formie jonu lub w różnych 

połączeniach związków organicznych i nieorganicznych [Kowal-Świderska- Bróż 1996]. 

Fluorki występują w skałach, glebie, wodzie, powietrzu, roślinach oraz w organizmach 

zwierzęcych. W sposób naturalny w wodzie obecne są z ługowania gleb opadami 

atmosferycznymi, jak również są efektem wietrzenia skał. Ich stężenie w wodzie podziemnej 

zależy od geologicznej, chemicznej i fizycznej charakterystyki obszaru dostarczającego wodę, 

konsystencji gleby, porowatowości skał, pH, temperatur i głębokości studni.[ Drągowski A 

1995]. 

Dopuszczalna zawartość fluoru w wodzie pitnej wynosi 1,5 mg/l [Rozp.Min.Zdrowia 

2002]. Natomiast optymalną zawartość fluorków w wodzie określa się  w zależności od 

klimatu i oscyluje w granicach 0,7-1,2 mg/l [Indulski 1989]. W każdym środowisku mogą 

występować w szerokim przedziale stężeń i z tego względu znaczenie ich dla człowieka jest 

różne. Poziom dziennego zagrożenia fluorkami zależy od położenia geograficznego. 

Konsumpcja żywności, która zwiera duże ilości fluorków, jak np. herbata lub niektóre 

potrawy rybne, może przyczynić się do wzrostu ilości wchłoniętych fluorków [Einwag 1995].  

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systemem, którego 

jednym z ważniejszych elementów użytkowych jest ocena narażenia konsumentów na 

czynniki szkodliwe [Świątczak 1999; Gromiec 1998] 

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy 

jakości wody w wytypowanych punktach poboru wód do konsumpcji [Rozp.M.Z. 2002]. 

 
Materiały i metody badań  

W opracowaniu przedstawiono jakość wód podziemnych z ujęć wody z obszarów 

charakteryzujących się dobrą jakością wody, nie narażona na skutki antropopresji: 
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- ujęcie wody na terenie miasta Tczewa ,,Park” i ,, Motława”. Woda z tego terenu jest 

wysokiej klasy  I b o nieznacznym zanieczyszczeniu fluorkami. Ujęcia wykorzystują wody 

podziemne, pochodzące z pięter trzeciorzędowego i kredowego (Motława) oraz 

czwartorzędowego- trzeciorzędowego i kredowego (Park Miejski). W obrębie piętra 

czwartorzędowego występuje do czterech nieciągłych warstw wodonośnych. Wodę prowadzą 

piaski o uziarnieniu od drobno do gruboziarnistych i żwir. Od powierzchni wody są chronione 

przez gliny zwałowe. Czwartorzędową i trzeciorzędową warstwę wodonośną stanowią piaski  

od drobno- do grubo ziarnistych czasem ze żwirem. Piętro trzeciorzędowe tworzy jedna 

warstwa wodonośna. Piętro kredowe natomiast rozpoznane jest jedynie w obrębie części 

stropowej. 

Czwartorzędowe warstwy wodonośne zasilają przede wszystkim dopływy z wysoczyzny 

oraz przesączanie z trzeciorzędowej warstwy wodonośnej. Warstwę tą zasilają również wody 

z powierzchni, tzn. opady atmosferyczne i wody powierzchniowe. Zasilanie  piętra 

trzeciorzędowego odbywa się wyłącznie z dopływu lateralnego i przesączanie wody piętra 

kredowego. Wody piętra kredowego są zasilane wyłącznie przez  przesączanie z piętra 

trzeciorzędowego.   

Drugim obiektem były wody z rejonu anomalii geogenicznych - ujęcie wody Małe 

Walichnowy. Woda z tego terenu jest średniej klasy  II o zanieczyszczeniu naturalnym-

fluorkami. Wieś Wielkie Walichnowy  liczy 800 mieszkańców, położona jest w obrębie 

doliny rzeki Wisły, na pograniczu makroregionów Doliny Dolnej Wisły i Pobrzeża 

Gdańskiego- w rejonie gdzie Wisła opuszcza Dolinę Kwidzyńską i wpływa na Żuławy 

Wiślane tworzące jej deltę. Dolina ta jest na lewym brzegu Wisły, w odległości około 1 km 

od koryta rzeki Wisły. Teren płaski średnio wzniesiomy10 m n.p.m.. Po prawej Wisły, od 

głównego koryta rzeki-nazwanego Leniwką, został śluzą odcięty Nogat. Sieć hydrograficzną 

stanowią tu rowy i kanały melioracyjne. Ujęcie posiada dwie studnie wiercone utworów 

czwartorzędowych i kredowych .reprezentowane przez osady holoceńskie i plistoceńskie.  

Od powierzchni terenu pod warstwą gleby i namułów nawiercono utwory piaszczyste w 

postaci pisków drobnoziarnistych o miąższości 9 m. Poniżej zalegają utwory trzeciorzędowe 

w postaci iłów brunatnych z wkładkami mułków burowęglowych, a pod nimi utwory kredy 

górnej wykształcone jako margle 

Fluor w wodzie oznaczono metodą spektrofotometryczą z odczynnikiem SPANDS 

(Hermanowicz i in. 1999). 
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Wyniki badań 

W tabeli 1 i 2 przedstawiono wyniki badań fizyko-chemicznych wody podawanej do sieci. 

Przedstawiają one średnie oznaczeń parametrów  fizyko-chemicznych na przełomie lat 2000-

2004 uwzględniając normatywy polskie ( Rozp.M.Z) z  2000 i 2002 roku.  

 

Tab.1. Fizykochemiczne właściwości wód surowych 

 

W 90 przeprowadzonych badaniach w latach 2000-2004 fizyko-chemicznych ujęć 

Motława i Park wynika, że żadna z wartości stężeń oznaczanych wskaźników nie 

wykazywały przekroczeń NDS obowiązujących w Rozporządzeniu .Ministra Zdrowia z  2000 

i 2002 roku. Stężenie związku fluoru  miało wartość średnią 1,0mg/l przy normie 1,5mg/l.  

Parametry fizyko-chemiczne badanej wody z ujęcia  Małe Walichnowy  nie budziły 

zastrzeżeń, gdyż zasadniczo odpowiadały normom. Poza NDS wystąpił tylko fluor w ilości 

średnio  2,1 mg/l przy obowiązującej normie 1,5mg/l. 

 

 

Ujęcie Motława Ujęcie Park 

średnia średnia 

Ujęcie Małe 
Walichnowy 

  Parametr Jednostka 

(min-max) (min-max)   

Najwyższe 
dopuszczalne 
stężenia NDS       

Rozp.MZ z 2000     
Rozp. MZ z 2002 

10,6 13 Barwa mg/l 
(5-16) (7-19) 

3 15 

7,5 7,4 Odczyn - 
(7,3-8,0) (7,3-7,7) 

7,8 6,5-9,5 

478 646 Przewodność µS*cm-1  
(145-663) (547-818) 

986 2500 

5 8 Mętność  NTU 
(0,2-8,1) (0,2-15,6) 

1 1 

1,13 1 Amoniak (NH4
+)  mg/l 

(0,65-1,51) (0,92-1,21) 
1,27 1,5 

0,02 0,017 Azotyny (NO2)  mg/l 
(0,01-0,026) (0,013-0,026) 

0,003 0,5 

0,1 0,1 Mangan  mg/l 
(0,001-0,14) (0,01-0,15) 

nw 0,05 

0,7 0,8 Żelazo  mg/l 
(0,01-1,4) (0,1-1,5) 

0,1 0,2 

0,11 0,15 Azotany (NO3)  mg/l 
(0,04-0,18) (0,04-0,26) 

0,001 50 

1,3 0,9 Fluor  mg/l 
(0,9-2,2) (0,8-1,2) 

2,2 1,5 
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Tab.2. Fizykochemiczne właściwości wód uzdatnionych 

Ujęcie Motława Ujęcie Park Ujęcie Małe  
Walichnowy 

średnia średnia średnia Parametr Jednostka 

(min-max) (min-max) (min-max) 

Najwyższe 
 dopuszczalne stężenia 

 NDS        
      Rozp.MZ z 2000     
    Rozp. MZ z 2002 

0,9 1 4,6 Barwa mg/l 
(0-1) (0-1) (0,6-2,0) 

15 

Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 
7,4 7,4 7,5 Odczyn - 

(7,2-7,6) (7,3-7,5) (7,4-7,6) 
6,5-9,5 

694 770 760 Przewodność  µS*cm-1

(676-744) (699-989) (748-775) 
2500 

1 0 3 Mętność NTU  
0-1 0-1 (2,0-2,0) 

1 

0,13 0,15 1,29 Amoniak (NH4
+)  mg/l 

(0,01-0,34) (0,01-0,94) (1,18-1,36) 
1,5 

0,013 0,014 0,021 Azotyny (NO2)  mg/l 
(<0,005-0,066) (0,01-0,062) (0-0,162) 

0,5 

<0,05 0,01 0,017 Mangan  mg/l 
(<0,05-<0,05) (0,01-0,01) (0-0,05) 

0,05 

0,05 0,05 0,39 Żelazo  mg/l 
(<0,03-0,2) (0-0,2) (0,1-0,74) 

0,2 

0,3 0,3 0,7 Azotany (NO3)  mg/l 
(<0,04-0,9) (0,09-1,3) (0,4-2,3) 

50 

1,1 1 2,1 Fluor  mg/l 
(1,1-1,2) (0,8-1,1) (2,0-2,2) 

1,5 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2000 2001 2002 2003 2004
rok

F-  m
g/

l

ujęcie Park

ujęcie Motława

ujęcie  Małe
Walichnowy
NDS

Rys.1 Średnie stężenia fluorku w badanych ujęciach wód 
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Wnioski 

1.  Przeprowadzona ocena wód wykazała, że nie występują przekroczenia podstawowych 

parametrów istotnych dla ich przydatności do picia, za wyjątkiem fluoru. 

2.  Woda z ujęć w Tczewie charakteryzuje się optymalną zawartością fluoru i nie wymaga 

uzdatniania w tym zakresie. 

3.  Woda z ujęcia na terenie Żuław Wiślanych zawiera ponadnormatywne ilości fluoru 

zagrażające występowaniem fluorozy zębów i kości, niezbędne jest usuwanie jego 

nadmiaru z wód przeznaczonych do picia. 
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AGROKONCERNY ŹRÓDŁEM ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
 

THE AGRICONCERNS THE SOURCE OF THREAT ENVIRONMENTALLY 
 

Leszek Woźniak1, Sylwia Dziedzic1, Marian Woźniak2

1 Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
2 Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Agrobiznesu 

 

Agrokoncerny trafiły do Polski. Dotarły do nas wówczas, gdy rynek ekologicznych 

produktów rolnych w Europie stał się dla naszych producentów rolnych bezpośrednio 

dostępny, a polskie rolnictwo w krajach Unii Europejskiej zostało uznane za zbliżone do 

ekologicznego w całości. Agrokoncerny wykorzystały słabość naszego prawa (szczególnie w 

jego praktycznym wymiarze), biedę środowiska wiejskiego, opuszczoną infrastrukturę po 

byłych państwowych gospodarstwach rolnych, brak społecznego zaangażowania 

mieszkańców wielu obszarów oraz brak wiedzy o metodach i skutkach działania globalnych 

agrokoncernów. Wykorzystały też – szczęśliwie, nie wszędzie sytuacja wyglądała identycznie 

– znaną już podatność na korupcję wielu urzędników i polityków. Czy w takim przypadku 

ciągle jeszcze aktualny (z wyjątkiem tych enklaw, do których agrokoncerny już dotarły) obraz 

polskiej żywności – biologicznie wysokiej jakości, pozbawionej dużych ilości antybiotyków, 

syntetycznych hormonów, azotanów itd., nie zostanie zaprzepaszczony?  

Publikacje wielu autorów są niezbitym dowodem negatywnego oddziaływania 

agrokoncernów na środowisko naturalne oraz społeczne obszarów wiejskich. Wiele takich – 

często przerażających informacji dotarło z USA i UE. W uproszczeniu skutki działania 

wielkich ferm produkcji trzody chlewnej i drobiu, a ostatnio (choć nie w takim rozmiarze), 

także ryb, to: 

• bardzo poważne zanieczyszczenie wód gruntowych i płynących; 

• zanieczyszczenie powietrza; 

• dewastacja krajobrazu; 

• nieznośny fetor; 

• utrata własnych miejsc pracy przez rolników; 

• absolutny zanik możliwości dywersyfikacji dochodów przez mieszkańców wsi, także 

poprzez pełną zatratę funkcji turystycznej najpiękniejszych obszarów; 

• ostatecznie – czemu dowodzą przykłady ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej – opuszczanie nawet całych wiosek przez ich mieszkańców, w celu 

znalezienia nowego miejsca, gdzie można nie tylko pracować, ale przede wszystkim 

normalnie żyć. 
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Województwo podkarpackie należy do obszarów o najbardziej rozdrobnionej strukturze 

agrarnej. Wobec ekspansji agrokoncernów to atut, który zamyka im drogę. Jednak i tutaj 

znajdują się opuszczone zabudowania po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. 

Dlatego też, chcąc uprzedzić ewentualny atak agrokoncernów, rozpoczęto w województwie 

akcję uświadamiającą, której celem jest – w pierwszym etapie – przedstawienie metod i 

skutków działania agrokoncernów przedstawicielom administracji. Kolejnym planowanym 

krokiem będzie akcja uświadamiania rolników, głównie poprzez funkcjonujących w terenie 

przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak i poprzez szkoły 

gminne. Wykazano już w wielu miejscowościach w Polsce, że – przynajmniej do tej pory – 

zasadniczo jedyną skuteczną metodą zastopowania agrokoncernów okazał się świadomy, 

zorganizowany opór lokalnej społeczności. 

Skuteczne zatrzymanie pochodu koncernów wymaga też odpowiedniej modyfikacji 

prawa.  Niestety, ewolucja prawa w Polsce zmierza w odwrotnym kierunku. Uznanie za 

dopuszczalne pozbywania się gnojowicy poprzez wielkie fermy hodowlane na gruntach 

dzierżawionych, daje im okazję zgodnej z prawem dewastacji, a później opuszczania po 

jakimś czasie zrujnowanych obszarów. 

Zastopowanie koncernów wymaga strategicznych rozwiązań, także w zakresie prawa 

dotyczącego nawożenia i dobrostanu zwierząt. Niezbędne jest zatem prezentowanie 

społeczności wiejskiej zagrożeń, jakie przynosi ze sobą intensyfikacja i koncentracja 

produkcji zwierzęcej. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest chęć i umiejętność przestrzegania 

prawa z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego itd. 

Praktyka, opisana w wielu artykułach wskazuje, że brakuje zaangażowania i konsekwencji w 

egzekwowaniu obowiązującego prawa ze strony osób i instytucji do tego powołanych. 

Środowisko glebowe polskiej wsi należy do najczystszych w Europie. Zadecydowało o 

tym także powszechnie znane, znacznie niższe niż w większości krajów Europy zużycie 

pestycydów i nawozów mineralnych na jednostkę powierzchni gruntów, a także 

nieporównanie dotychczas niższa koncentracja produkcji zwierzęcej. Mamy więc nadal 

szansę produkcji żywności najwyższej jakości, tak na eksport, jak i dla zaspokojenia rynku 

wewnętrznego. 
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MIKROBIOLOGICZNE BADANIA GLEBY, STAWÓW RYBNYCH 
I JEZIORA W POBLIŻU MOGILNIKA PESTYCYDOWEGO 

 
MICROBIAL STUDY OF SOIL, FISH PONDS AND LAKE ADJONING 

A PESTICIDE STORAGE SITE 
 

I. Zmysłowska,  M.Grzybowski,  J. Guziur,  K. Skibniewska  J. Szarek,  I. Gołaś, 
A. Andrzejewska2,  K. Sawicka-Kapusta3,  M. Zakrzewska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Akademia Medyczna w Białymstoku,  
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Wstęp 
Oddziaływanie pestycydów na drobnoustroje występujące w środowiskach 

przyrodniczych jest różnorodne. Mogą one wpływać pośrednio, poprzez modyfikację 
warunków fizyko-chemicznych środowiska, jak i bezpośrednio, stanowiąc źródło szeregu 
związków toksycznych lub substratów energetycznych. Obecność tych ksenobiotyków  
w środowiskach glebowych i wodnych prowadzi najczęściej do zmian w liczebności  
i składzie jakościowym drobnoustrojów. 

W Warlitach Wielkich koło Ostródy, do dnia 03.11.2004, zlokalizowany był mogilnik 
pestycydowy, jako jeden z 16-tu składowisk nie zużytych pestycydów w województwie 
warmińsko-mazurskim, z lat 1960/1970. W pobliżu tych terenów, położone są stawy rybne 
Gospodarstwa Rybackiego i jezioro Szeląg Wielki. W roku 2003, na tym terenie zostały 
przeprowadzone kompleksewe badania, w tym również mikrobiologiczne, środowiska 
glebowego i wodnego, dotyczące ilościowych oznaczeń różnych grup drobnoustrojów.  

Celem pracy były badania mikrobiologiczne obejmujące sezonowe (wiosna, lato, jesień 
2003r.) zmiany ilościowe, różnych grup fizjologicznych bakterii biorących udział  
w przemianach związków azotowych i fosforowych, promieniowców i grzybów w glebie oraz 
w wodzie stawów  rybnych i jeziora Szeląg Wielki położonych  w pobliżu mogilnika 
pestycydowego w Warlitach Wielkich koło Ostródy. 

 

Materiały i metody 
Materiałem do mikrobiologicznych badań były próby wody i osadów dennych pobierane z 

trzech stawów rybnych i jeziora Szeląg Wielki oraz gleby, w pobliżu mogilnika 
pestycydowego w Warlitach Wielkich k/Ostródy. Próby do badań pobierano wiosną, latem i 
jesienią 2003 r. z 12 stanowisk badawczych: 1- 4 woda ze stawów i jeziora,  
5 - 8 osady denne ze stawów i jeziora, 9 - gleba z mogilnika, 10 – gleba z terenu oddalonego 
50 m od  mogilnika; 11 – gleba z terenu oddalonego o 200 m od mogilnika; 12 – gleba – 
próba kontrolna (2 000 m od mogilnika). 
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W pobranych próbach oznaczano ilościowo na pożywkach wybiórczych: bakterie 
proteolityczne, amonifikacyjne, bakterii nitryfikacyjnych 1-ej i 2-ej fazy, denitryfikacyjne, 
Clostridium pasteurianum, Azotobacter sp. rozkładające mineralne i organiczne związki 
fosforu, promieniowce i grzyby. Uzyskane wyniki badań przeliczano na jednostki tworzące 
kolonie (jtk) w 1 cm3 wody, w 1 g s.m. osadów dennych i w 1 g s.m. gleby lub na najbardziej 
prawdopodobną liczbę (NPL) w 1 cm3 wody, w 1 g s.m. osadów dennych i w 1 g s.m. gleby. 
 

Omówienie wyników 
Uzyskane wyniki wykazały, że we wszystkich badanych środowiskach, najwyższe 

liczebności drobnoustrojów stwierdzano jesienią lub latem, natomiast znacznie niższe wiosną. 
Najliczniej występowały mikroorganizmy glebowe (oprócz bakterii nitryfikacyjnych 1-ej i 2-
ej fazy), natomiast mniej liczne były drobnoustroje badane w zbiornikach wodnych. Wśród 
badanych grup mikroorganizmów w środowisku glebowym najwięcej stwierdzano bakterii 
proteolitycznych (900 – 4x104 jtk/g s.m.), amonifikacyjnych (9x103 – 1,1x106 jtk/g s.m.), 
denitryfikacyjnych (300 – 1,4x105 NPL/g s.m.), przeprowadzających mineralne związki 
fosforu w stan rozpuszczalny (1,7x104 – 2,1x106 jtk/g s.m.} i grzybów (1,4x104 – 8,5x105 
jtk/g s.m.). Minimalne wartości tych drobnoustrojów występowały w sezonie wiosennym a 
maksymalne w sezonie jesiennym. Wysoka liczebność oznaczonych mikroorganizmów, na 
badanym terenie, świadczy o zwiększonej ilości substancji biogennych pochodzącej z 
działalności rolniczej człowieka. 

W badaniach zbiorników wodnych, stwierdzano na ogół niższe wartości liczbowe 
oznaczanych grup drobnoustrojów niż w glebie. W wodzie stawowej występowały wyższe 
liczebności mikroorganizmów a niższe w wodzie jeziornej, natomiast w osadach dennych 
tych akwenów, na ogół uzyskiwano podobne wartości liczbowe, od 10 do 104 razy wyższe niż 
w wodzie. Wysokie liczebności drobnoustrojów w zbiornikach wodnych, na ogół tych 
samych grup co w glebie, występowały w sezonie lata i jesieni, i spowodowane były 
prawdopodobnie przez gospodarkę rybacką, jak również przez działalność rolniczą.  
 

Podsumowanie 
Uzyskane wyniki mikrobiologicznych badań sezonowych, wody i osadów dennych trzech 

stawów rybnych i jeziora Szeląg Wielki oraz gleby, nie wykazały istotnego wpływu 
mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich k/Ostródy na ilościowe występowanie 
drobnoustrojów oznaczanych grup fizjologicznych. Stwierdzane okresowo podwyższone 
liczebności mikroorganizmów mogły być spowodowane gospodarką rybacką  
i działalnością rolniczą człowieka. 
 
Słowa kluczowe. Mikroorganizmy, pestycydy, gleba, woda, osady denne. 
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