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Cymes I., Szymczyk S. Wpływ sposobu użytkowania terenu, melioracji i czynników 

naturalnych na stężenie związków azotu, fosforu i potasu w wodach gruntowych gleb 

zwięzłych, str. 9 

Abstrakt 

W latach hydrologicznych 1998-2000 na Równinie Sępopolskiej kolo Lidzbarka 

Warmińskiego prowadzono badania nad wpływem drenowania gleb zwięzłych na głębokość 

zalegania i zanieczyszczenie wód gruntowych związkami azotu (N-NH4, NN03, N-NO), 

fosforu (P ogólny i P-PO 4) oraz potasu. W roku poprzedzającym badania na obiekcie 

wykonano drenowanie systematyczne, z którego wyłączono zbocza o wystawie południowej. 

Badania wykazały, ze użytkowanie terenu, jego konfiguracja, proces glebotwórczy i 

melioracje odwadniające wywierają znaczny wpływ na stężenie biogenow w wodach 

gruntowych. Regulacja stosunków powietrzno-wodnych, w wyniku drenowania zwięzłych 

gleb użytkowanych ornie, spowodowało zmniejszenie stężenia N, P i K w wodach 

gruntowych. 

Słowa kluczowe: gleby ciężkie, grunty orne, użytki zielone, drenowanie 

 

 

Szymczyk S., Cymes I. Wpływ ilości opadów i sposobu użytkowania terenu na odpływ 

składników nawozowych siecią drenarska z gleb ciężkich, str. 20 

Abstrakt 

W trzyletnich badaniach realizowanych na Równinie Sępopolskiej kolo Lidzbarka 

Warmińskiego badano wpływ ilości opadów i sposobu użytkowania gleb zwięzłych na 

odpływ siecią drenarska N, P i K. Wykazano, ze w zależności od sposobu zagospodarowania 

terenu oraz ilości i rozkładu opadów atmosferycznych stężenie podstawowych składników 

nawozowych w wodach wynosiło do: 0,88 mgxdm-3 NNH4, 0,93 mgxdm-3N-N03, 0,013 

mgxdm-3N-NO3, 0,29 mgxdm-3 P ogólnego, 0,12 mgxdm-3 P-P04 i 4,6 K mgxdm-3. Wraz z 

wodami drenarskimi rocznie z l ha użytków rolnych odpływało do: 1,7 kg N-NH4, 2, l kg N-

N03, 0,02 kg N-NO3, 0,6 kg P ogólnego, w tym 0,2 P-P04 i 9,8 kg K. Stwierdzono również, 

ze orne użytkowanie zmeliorowanych gleb zwięzłych w porównaniu do użytków zielonych 



zmniejszało odpływ N-NO3, P ogólnego i P-P04 oraz K, ale powodowalo zwiekszenie 

odpływu N-NH4 i N-N03. 

Słowa kluczowe: gleby zwięzłe, opady, siec drenarka, składniki nawozowe. 

 

 

Koc  J., Solarski K. Wpływ systemu melioracyjnego na odpływ składników nawozowych 

z gleb użytkowanych rolniczo, str.  31 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki pięcioletnich badan nad wpływem systemu melioracyjnego na 

odpływ biogenów z małych zlewni rolniczych na obszarze Pojezierza Olsztyńskiego. Do 

badan wytypowano mikrozlewnie odwadniane rowami oraz siecią drenarska. W wyniku 

przeprowadzonych badan stwierdzono, ze system melioracji odwadniających i warunki 

meteorologiczne decydują o ilości składników (biogenów) odpływających z gleb wód i 

wyniesionego z nimi ładunku biogenów. Zaobserwowano również, ze drenowanie poprawia 

natlenienie gleb i przemieszczanie w glebie uruchamianych składników. System rowów 

otwartych znacznie zmniejsza migracje biogenów. 

Słowa kluczowe: odpływ, rowy, dreny, biogeny. 

 

 

Szymczyk S., Glinska-Lewczuk K. Znaczenie pokrywy glebowo - roślinnej w procesie 

absorpcji zanieczyszczeń atmosferycznych, str.  41 

Abstrakt 

W latach 1994-200 l na Pojezierzu Olsztyńskim prowadzono badania nad znaczeniem szaty 

roślinnej w procesie absorpcji zanieczyszczeń dopływających wraz z opadami 

atmosferycznymi. Określono skład chemiczny wód odprowadzanych strumieniem ze zlewni 

lasu mieszanego w latach o zróżnicowanej wilgotności. Roczna depozycja jonów utworzyła 

następujący ciąg malejący: Ca2+ > S-SOt > Mg2+ > Na+> K+ > N-NH4- >N-N03-> Pog. 

Ograniczenie możliwości fitosorpcji zanieczyszczeń atmosferycznych w zlewni leśnej 

powoduje zarówno nadmiar jak i niedobór opadów. W roku wilgotnym wzrasta wymycie N-

NH4-, POg'Ca2+, Mg2+ i S-SO/, w roku normalnym N-N03-i Na+ a w roku bardzo suchym 

K+i P-PO/o 

Słowa kluczowe: opady, sorpcja, las mieszany, sklad chemiczny 

 



Glińska-Lewczuk K., Kobus Sz. Znaczenie odpływów melioracyjnych w kształtowaniu 

chemizmu wód starorzeczy. Część I. Mineralne formy azotu, str.  50 

Abstrakt 

W latach 2002 do 2004 prowadzono badania nad wpływem rowów melioracyjnych na 

zawartość mineralnych form azotu w wodach starorzeczy położonych w dolinie środkowej 

Łyny, w pólnocno-wschodniej Polsce. Badania wykazały, iz rowy melioracyjne stanowią 

istotne źródło wody oraz zawartych w niej składników biogennych, powodując wzrost stężeń 

N-N03 i N-N02 w starorzeczach. Obciążenie wód starorzeczy mineralnymi formami azotu 

jest nierównomierne w ciągu roku, największa zawartość azotu azotanowego i amonowego 

stwierdzono w półroczu zimowym. W krajobrazie rolniczym dolin rzecznych, starorzecza 

mogą funkcjonować jako efektywne filtry biogeochemiczne, skutecznie ograniczające odpływ 

substancji nawozowych do rzek. 

Slowa kluczowe: starorzecze, jakość wód, skład chemiczny, rów melioracyjny 

 

 

Glińska-Lewczuk K., Kobus Sz. Znaczenie odpływów melioracyjnych w kształtowaniu 

chemizmu wód starorzeczy. Część II. Fosfor, str.  64 

Abstrakt 

Badania hydrochemiczne starorzeczy prowadzono w dolinie środkowej Łyny w latach 2002-

2004. Dopływ fosforu z wodami rowów melioracyjnych jest ważnym czynnikiem 

kształtującym stan trofii wód starorzeczy. Roczny ładunek Pog i P-P04 kilkunastokrotnie 

przewyższa poziom dopuszczalny dla zbiorników płytkich i obniża klasę jakości ich wód, Pog 

do V, a P-P04 do III klasy. W półroczu zimowym stwierdzono największe koncentracje obu 

składników. Starorzecza 1entyczne, nie włączone w systemy melioracyjne charakteryzują 

wyższe i bardziej zmienne stężenia Pog i PPO4 wywołane intensywnym zasilaniem 

wewnętrznym. W efekcie zachwiania równowagi biogeochemicznej starorzecza, pozbawione 

możliwości wymiany wód i materii z rzeka, zagrożone sa intensywnym zamulaniem, 

zarastaniem i ostatecznie zaladowieniem. 

Słowa kluczowe: starorzecze, rów melioracyjny, fosfor, jakość wód 

 

 

 

 



Cymes I., Szperek U. Możliwość zasilania wodami studni wodopojowych na 

zdrenowanych pastwiskach, str.  77 

Abstrakt 

Retencjonowanie części odpływu wody w okresach jej nadmiaru sprzyja kontroli obiegu 

wody w zlewni. Brak retencji w zlewni powoduje szybkie pozbywanie się wody, stanowiącej 

ogromne wartości gospodarcze. Badania przeprowadzono na obiekcie drenarskim 

użytkowanym jako pastwiska, na którym istniejące oczka wodne pogłębiono i zasilono 

wodami z odpływów drenarskich. Wykonano także trzy studnie wodopojowe. W pracy 

rozważano możliwość wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych do pojenia 

bydła. Ze względu na znaczne ich zanieczyszczenie żelazem ogólnym i amoniakiem nie 

spełniają one wymagan wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i pojenia zwierząt. 

Występującą w śródpolnych zbiornikach wodę zaliczono do III klasy jakości w okresie 

wypasu bydła i średnio w ciągu roku. 

Słowa kluczowe: jakość wody, wodopoje, drenowanie, pastwiska 

 

 

Cymes I., Szymczyk S. Wpływ użytkowania i typu gleby na skład chemiczny wód w 

śródpolnych małych zbiornikach, str. 86 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badan nad wpływem użytkowania i typu gleby na 

skład chemiczny wód w małych śródpolnych zbiornikach wodnych położonych na gruntach 

ornych i użytkach zielonych. W zlewni zbiorników występowały gleby brunatne i czarne 

ziemie. W okresie badan występowały lata o zróżnicowanej ilości opadów: rok wilgotny 

(1998), bardzo wilgotny (1999) i suchy (2000). W wodach oznaczono stężenie związków 

azotu (N-NOz,N-N03 i N-NHJ, fosforu (P-ogólny i PP04) i potasu. Stężenie i akumulacja 

analizowanych substancji w wodach badanych zbiorników były silnie uzależnione od sposobu 

użytkowania zlewni, typu gleby i ilości opadów. 

Słowa kluczowe: oczka wodne, gleby brunatne, czarne ziemie, grunty orne, użytki zielone. 

 

 

 

 

 



Skwierawski A., Cymes I.  Sezonowa zmienność stężeń fosforu i mineralnych form azotu 

w wodzie odtworzonego płytkiego jeziora w zlewni rolniczej str.  97 

Abstrakt 

W pracy podjęto próbę określenia zależności decydujących o funkcjonowaniu 

polimiktycznego jeziora Nowe Włóki w kontekście oddziaływania zlewni użytkowanej 

rolniczo na zasobność w związki biogenne, tj. azot i fosfor. Prowadzone badania miały na 

celu określenie dynamiki zmian w okresie czteroletnich obserwacji w latach 1999-2002, oraz 

określenie stopnia i postępu eutrofizacji po upływie około 20 lat od odtworzenia zbiornika 

osuszonego w XIX w. Badania wskazują, ze jezioro cechowało sie znacznie niższym 

poziomem eutrofizacji niz wynikający z obciążenia ładunkiem biogenów ze zlewni. 

Czteroletnie obserwacje wskazują, ze koncentracje biogenów w wodzie polimiktycznego 

jeziora Nowe Włóki utrzymują sie na stabilnym poziomie, ukształtowanym przez rolniczo 

użytkowaną zlewnie i zasilanie wewnętrzne. 

Słowa kluczowe: jeziora polimiktyczne, eutrofizacja, fosfor, azot. 

 

 

Szperek U. Zawartość i akumulacja składników biogennych w osadach dennych oczka 

wodnego w zlewni intensywnie użytkowanej rolniczo, str. 108 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zawartością i akumulacja biogenów (N, P, K, Ca, 

Mg i Na) w osadach dennych oczka wodnego położonego w zlewni rolniczej intensywnie 

użytkowanej. Osady denne badanego zbiornika wodnego charakteryzowały sie miąższością 

rdzeni od 50 do 90 cm. Stwierdzono, ze zawierały one następujące ilości badanych 

składników: N- do 46 mgN 'g.1 s.m., K-do 12 mgKg·I s.m., P- do 1,47 mgp·g·1 s.m., Ca- 

do12 mgCa·g·1 s.m., Mg- do 2,53 mg Mg·g·I s.m. i Na- do 0,85 mgNa·g·1 s.m. Zawartość 

wszystkich biogenów wzrastała w głębszych warstwach rdzeni osadów. W największych 

ilościach był akumulowany wapń, a po nim azot i potas. 

Słowa kluczowe: osady denne, oczka wodne, biogeny. 

 

Skwierawski A.Wpływ rolniczego użytkowania zlewni na akumulacje składników 

biogennych (NPK) w śródpolnych oczkach wodnych, str.  118 

Abstrakt 

Badaniami objęto 4 male zbiorniki śródpolne o powierzchni 69-;.-1120m2 położone w 

zlewniach użytkowanych głównie rolniczo, zlokalizowane na Pojezierzu Olsztyńskim. 



Akumulacja składników biogennych (NPK) w wodzie i osadach dennych tych wskazywała na 

duży wpływ sposobu użytkowania zlewni na kształtowanie sie ich stanu jakościowego. 

Stwierdzono przeważający udział akumulacji w osadach (99,7% N i P oraz 98,6% K) w 

stosunku do ilości zawartej w wodzie. Przy niewielkiej zmienności tego parametru w 

zbiornikach o rożnej morfometrii i intensywności wpływów antropogenicznych wskazuje na 

znaczenie osadów dennych jako miejsca akumulacji i źródła zasilania mas wody w biogeny. 

Słowa kluczowe: śródpolne oczka wodne, akumulacja biogenów, azot, fosfor, potas, zlewnie 

rolnicze 

 

 

Skonieczek P., Rochwerger A., Sobczynska-Wójcik K.,Rafaelowska M. Wpływ 

zbiornika wstępnego na ograniczenie spływu składników mineralnych ze zlewni 

rolniczo-leśnej, str. 130 

Abstrakt 

W latach 2000-200 l na Pojezierzu Olsztyńskim przeprowadzono badania jakości wód cieku i 

stawu, które były obciążone zanieczyszczeniami bytowymi mieszkańców i spływami 

obszarowymi. Przeprowadzone badania wskazują na znaczna redukcje ładunków substancji w 

strumieniu, wskutek przepływu przez zbiornik. Redukcja transportowanych substancji, 

wynosiła dla wapnia, magnezu, siarczanów, chlorków, potasu i sodu, odpowiednio: 23, 52, 

73,91,92,95%. Badany obiekt po 20 latach od utworzenia spełnia nadal role bariery 

biogeochemicznej. 

Słowa kluczowe: substancje mineralne, staw, ścieki 

 

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. Zasilanie wód rzecznych substancjami 

organicznymi w zlewniach rolniczych na przykładzie Narwi i jej dopływów, str. 138 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki oceny jakości wód rzecznych w systemie Narwi. 

Celem badan było określenie wpływu użytkowania zlewni na transport substancji 

rozpuszczonych w wodach Narwi i wybranych jej dopływów. W pracy dokonano rozpoznania 

środowiska przyrodniczego zlewni oraz źródeł dostawy substancji chemicznych do wód 

płynących a także analizy mechanizmów odpływu wód i substancji rozpuszczonych w 

warunkach zróżnicowanej gospodarki agrarnej. Występujące zmiany jakości wody wzdluz 

profilu podłużnego Narwi sa rezultatem bezpośrednich dostaw zanieczyszczeń oraz z 

systemów niższych ranga taksonomiczna. Ze względu na średnią zawartość wskaźników 



ogólnego zanieczyszczenia substancjami organicznymi, jakość wód Narwi oraz dopływów 

różnicowała się  od I (bardzo dobrej) do IV (niezadowalającej) klasy jakości. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia organiczne, zlewnie rolnicze, przepływy 

 

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. Czynniki warunkujące zawartość 

mineralnych substancji rozpuszczonych w wodach rzecznych zlewni nizinnych, str. 152 

Abstrakt 

Badania przeprowadzono w latach 1997 - 2002. Stwierdzono, ze najsilniej odpływ substancji 

modyfikują warunki klimatyczne (opady i temperatury) wpływające na odpływ wód. 

Największy odpływ substancji następował z przepływami wysokimi (34,2%). Odpływ 

jednostkowy substancji ze zlewni zależał od jej użytkowania. Ze zlewni leśnej jeziorami 

odpływało 290 kg z 1ha rocznie, ze zlewni rolniczo -leśnej z jeziorami 461, rolniczo -leśnej z 

obszarami podmokłymi i jeziorami - 499 i typowo rolniczej 618. Stężenie substancji 

rozpuszczonych w wodach rzeki głównej najsilniej zwiększały spływy z obszarów 

zurbanizowanych a następnie z obszarów intensywnej produkcji rolnej. Dopływy ze zlewni 

leśnych rozcieńczały wody rzeki głównej. 

Słowa kluczowe: zlewnia Narwi, substancje rozpuszczone w wodach, użytkowanie 

 

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. Wpływ użytkowania zlewni Narwi na 

zagrożenie wód związkami azotu, str. 164 

Abstrakt 

Badania przeprowadzone w dorzeczu Narwi w latach 1997-2003 miały na celu określenie 

zmian ilościowych i jakościowych wody jako skutku oddziaływania gospodarczej działalności 

człowieka. Wzrost koncentracji i ładunków azotu był spowodowany poprzez wzrost udziału 

gruntów ornych, wpływ ścieków komunalnych i burzowych. Niższe koncentracje badanych 

form azotu występowały latem w porównaniu do okresu zimowego. Odpływ azotu ze zlewni 

rolniczych był średnio o 68% wyższy w porównaniu do zlewni rolniczo-lesnych z jeziorami. 

Odpływ tego składnika był znacząco kształtowany przez pokrywę roślinną, właściwości gleb 

oraz użytkowanie terenu, które także wplywaly na formy N w wodzie. 

Słowa kluczowe: zlewnie rolnicze, jakość wód, związki azotu, ładunek 

 

 

 



Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. Wpływ użytkowania zlewni Narwi na 

zagrożenie wód związkami fosforu, str. 178 

Abstrakt 

W latach 1997-2003 prowadzono badania wpływu użytkowania terenu zlewni na zawartość 

fosforu w wodach Narwi i wybranych jej dopływów. Stwierdzono ze wzrost stężenia fosforu 

w wodach rzecznych powodują: intensywne rolnictwo, spływy zanieczyszczeń komunalnych i 

spływy ścieków burzowych. Stężenie fosforu ogółem w wodach wyniosło średnio 0,42 mg-

dm3 a roczny ładunek Pog wynosili średnio 1,06 kg ha-l. Fosforany stanowiły średnio 64% 

ogólnej zawartości fosforu w wodach. Najniższe stężenia fosforu w wodach stwierdzono 

wiosna, a najwyższe latem, gdy odpływ ze zlewni przewyższał bioakumulacje. Najwyższe 

stężenia i odpływy fosforu stwierdzono w zlewniach rolniczych, a najniższe w zlewni 

rolniczo-lesnej z jezioram!. 

Słowa kluczowe: zlewnie rolnicze, fosfor, fosforany, ładunek, 

 

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. Zasilanie wód rzecznych składnikami 

mineralnymi w zlewniach rolniczych na przykładzie dorzecza Narwi, str. 192 

Abstrakt 

Badania, których celem było określenie oddziaływań gospodarczych oraz warunków 

przyrodniczych na jakościowe i ilościowe zmiany chemizmu wód w dorzeczu Narwi 

przeprowadzono w latach 1997-2003. Stwierdzono, ze wzrost stężeń oraz wielkości ładunków 

Ca2+, Mg2+,SO/, Na+, K+ i CI- powodują: wzrost udziału terenów użytkowanych rolniczo, 

dopływ zanieczyszczeń komunalnych i spływy ścieków burzowych. Odpływ omawianych 

składników ze zlewni rolniczej był trzykrotnie wyższy od najniższego w zlewni leśnej z 

jeziorami. Istotny wpływ na wielkość odpływu omawianych składników z badanych zlewni 

ma zwartość naturalnej pokrywy roślinnej, właściwości gleby, melioracje oraz struktura 

użytkowania zlewni. 

Słowa kluczowe: zlewnie rolnicze, jakość wód, składniki mineralne, ładunek. 

 

Glińska- Lewczuk K. - Obieg potasu w ekosystemach wodnych obszarów rolniczych, str.  

205  

Abstrakt 

W pracy zaprezentowano przegląd badan prowadzonych nad obecnością potasu w 

różnorodnych ekosystemach wodnych na Pojezierzu Mazurskim na tle badan tego składnika 

w wodach innych rejonów Polski. Celem pracy było przedstawienie źródeł potasu w wodach 



oraz czynników decydujących o jego obiegu w zlewniach i zachowania sie w środowisku 

wodnym w warunkach przyrodniczych Polski. Potas, obok azotu i fosforu, należy do 

najbardziej wrażliwych wskaźników jakości wody i podatności systemów wodnych na 

zmiany troficzne. 

Słowa kluczowe : potas, jakość wody, ładunek, ekosystemy wodne 

 


