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Od redaktora zeszytu

Rozwój cywilizacji spowodowal zwiekszenie natezenia i zakresu obiegu substancji w srodowisku do poziomu zagrazajacego jego normalnemu funkcjonowaniu. Nastapil lawinowy wzrost zanieczyszczenia srodowiska. Zanieczyszczenia punktowe,
których zródlem sa glównie przemysl i gospodarka komunalna, udalo sie ograniczyc.
Obszary rolnicze maja równie istotny udzial w ogólnej puli zanieczyszczen - przypisuje sie im tak zwane zanieczyszczenia obszarowe. oródlem zagrozenia na obszarach
wiejskich oprócz produkcji roslinnej i zwierzecej sa takze opady atmosferyczne, komunikacja, pobyt ludnosci, przetwórstwo oraz splywy z oczyszczalni scieków. Zanieczyszczenia te nakladaja sie na produkty procesów naturalnych takich jak: chemiczna denudacja litosfery, czy rozklad resztek roslinnych. Z uwagi na to, ze na
obszarach wiejskich przeplywy cieków wodnych sa niewielkie, to kazdy nawet niewielki ladunek zanieczyszczen istotnie pogarsza jakosc wód. Ograniczenie zanieczyszczen z terenów rolniczych jest trudne ze wzgledu na ich rozproszenie. W wyniku tego, mimo ogromnych nakladów na ochrone srodowiska, stan polskich rzek
i redukcja splywu zanieczyszczen do Baltyku sa niezadowalajace. Stad presja na rolnictwo i obszary wiejskie, aby zmniejszyc ich negatywny wplyw na srodowisko.
Stan srodowiska obszarów wiejskich ma szczególne znaczenie, gdyz na nich formuja sie zasoby wodne, oczyszcza sie atmosfera, produkuje sie zywnosc, zyje tam 40
% ludnosci Polski.
Oprócz dzialan ograniczajacych stosowanie i zwiekszajacych wykorzystanie srodków produkcji w rolnictwie, oraz budowy wiejskich oczyszczalni scieków, skladowisk odpadów i ich utylizacji, niezbedne jest ograniczenie ilosci zanieczyszczen
i biogenów krazacych w srodowisku, poprzez wylaczenie ich z obiegu. Istotna role w
tym wzgledzie przypisuje sie tworzeniu barier biogeochemicznych, których glównymi
skladowymi moga byc male zbiorniki wodne wraz z otaczajacymije pasami roslinnosci. Doplywajace z woda zanieczyszczenia i biogeny sa akumulowane droga sorpcji
biologicznej, chemicznej i fizykochemicznej a nastepnie sedymentujana dnie zbiorników wodnych. Jednak akumulacji substancji towarzysza procesy ich uruchamiania
w wyniku mineralizacji resztek roslinnych i osadów dennych. Procesy te przyspieszaja
ruchy wody (termiczne i wywolane poruszanymi przez wiatr makrofitami) naruszajace
warstwe osadu. Niedobory tlenu w okresie zimowym pod lodem oraz latem w warstwie nadosadowej, prowadza do powstawania toksycznych gazów i uruchamiania
fosforu, który ciagle limituje rozwój zanieczyszczen wtórnych. Maly zbiornik wodny,
dzialajac jako bariera biogeochemiczna, degraduje sie i stopniowo zanika. Jak dlugo
przewaza akumulacja nad uruchamianiem substancji, bariera biogeochemiczna spelnia
swoja role·
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1. Koc

Niniejszy tom oryginalnych prac twórczych prezentuje:
- wplyw czynników przyrodniczych (opady, temperatura, zwiezlosc gleb i szata
roslinna) oraz antropogenicznych (uzytkowanie terenu, zanieczyszczenia atmosferyczne, intensywnosc rolnictwa, melioracje, osiedla) na dostawe biogenów
i zanieczyszczen do wód na obszarach wiejskich,
skale zanieczyszczen obszarowych (sklad chemiczny zanieczyszczen w wodach
gruntowych, wodach z drenów, rowów, oczek sródpolnych, starorzeczy),
efektywnosc malych zbiorników wodnych wraz z otoczeniem jako barier biogeochemicznych splywu zanieczyszczen i biogenów z obszarów wiejskich.

Pro! dr hab. Józef Koc

WPL YW SPOSOBU UZYTKOWANIA TERENU, MELIORACJI
I CZYNNIKÓW NATURALNYCH NA STEZENIE ZWIAZKÓW AZOTU,
FOSFORU I POTASU W WODACH GRUNTOWYCH GLEB ZWIEZL YCH

Cymes Ireneusz, Szymczyk Slawomir
Uniwersytet Warminsko-Mazurski

w Olsztynie

Abstrakt
W latach hydrologicznych 1998-2000 na Równinie Sepopolskiej kolo Lidzbarka
Warminskiego prowadzono badania nad wplywem drenowania gleb zwiezlych na glebokosc zalegania i zanieczyszczenie wód gruntowych zwiazkami azotu (N-NH4, NN03, N-NO), fosforu (P ogólny i P-PO 4) oraz potasu. W roku poprzedzajacym badania na obiekcie wykonano drenowanie systematyczne, z którego wylaczono zbocza
o wystawie poludniowej. Badania wykazaly, ze uzytkowanie terenu, jego konfiguracja, proces glebotwórczy i melioracje odwadniajace wywieraja znaczny wplyw na
stezenie biogenów w wodach gruntowych. Regulacja stosunków powietrzno-wodnych,
w wyniku drenowania zwiezlych gleb uzytkowanych omie, spowodowalo zmniejszenie stezenia N, P i K w wodach gruntowych.
Slowa kluczowe: gleby ciezkie, grunty orne, uzytki zielone, drenowanie

Abstract
The research on effects of the compact soil drainage on ground water levels and
water pollution with nitrogen compounds (N-NH4, N-N03, N-NO), phosphorus (TP
and P-PO 4) and potassium was conducted in the Sepopolska Plain near Lidzbark
Warminski in hydrological years 1998 - 2000. In the year preceding the research,
a systematic drainage network was created. The slopes of southem expOSUl-ewere
excluded from recIamation. The research showed, that land use, landscape relief, soil
development and dewatering reclamation systems influenced the concentrations of
nutrients in ground water. Regulation of air-water conditions of cultivated compact
soils caused the decrease in N, P and K concentrations in ground water.
Key words: compact soils, arabIe lands, grasslands, drainage.
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Wstep
Przemieszczanie
sie skladników chemicznych w srodowisku jest zjawiskiem naturalnym, które w duzej mierze zalezy od geochemii krajobrazu, skladu chemicznego,
ilosci i rozkladu opadów atmosferycznych,
gospodarki wodnej gleb oraz sposobu zagospodarowania
i uzytkowania
terenu
[Marcinek
i in.,
1994;
Rajda
in., 1994; Stachowicz, 1995; Pijanowski i Kanownik, 1997]. Ingerencja czlowieka
w srodowisko, poprzez stosowanie nawozów mineralnych (zwlaszcza azotowych),
srodków ochrony roslin, uprawe roli, melioracje odwadniajace, hodowle zwierzat gospodarskich oraz kwasne deszcze, intensyfIkuje to zjawisko i wprowadza do obiegu
dodatkowe substancje, przyczyniajac sie do niekontrolowanego
rozprzestrzeniania
sie
zanieczyszczen
obszarowych
[Koc i in., 2003; Koc i in., 1999]. Jednym z glównych
czynników ograniczajacych
swobodna migracje zwiazków chemicznych do wód gruntowych poprzez intensyfIkacje procesów samooczyszczania,
jak równiez neutralizacji
zanieczyszczen
w srodowisku glebowym jest odpowiednie ksztahowanie
krajobrazu
rolniczego [Szpakowska i Zyczynska-Baloniak,
1992]. Poza odprowadzeniem
nadmiaru wody, pozytywnym efektem drenowania jest poprawa wlasciwosci fIzycznych
gleby zapewniajacych jej lepsza przepuszczalnosc,
przewiewnosc i zwiekszone zdolnosci retencyjne [Lipinski, 2003] Celem pracy bylo okreslenie wplywu sposobu uzytkowania terenu, jego rzezby, rodzaju gleby, stosowanego nawozenia i odwadniajacej
sieci melioracyjnej na ksztaltowanie
sie poziomu wód gruntowych oraz zawartosc

i

w nich azotu (N-NH4,

N-N03,

N-NO:),

fosforu (P ogólny i P-P04)

oraz potasu.

Material i metody
Teren objety badaniami jest polozony w Polsce pólnocno-wschodni~i
(54°08"N,
20036-E), \v poludniowo-zachodniej
czesci mezoregionu Równina Sepopolska, w zlewni
rzeki Lyny, w obrebie gruntów miasta Lidzbark Warminski i wsi Koniewo. Dominuje
na nim falista rzezba terenu o przewadze spadków 2-4%. W obnizeniach terenowych
wystepuja oczka wodne i mokradla zasilane glównie wodami pochodzacymi
ze splywów. Wystepuja tam przewaznie gleby brunatne wytworzone z glin ciezkich i ilów
oraz czarne ziemie wyt\vorzone z glin srednich i ciezkich oraz z ilów. Pod wzgledem
bonitacyjnym na gruntach ornych przewazaja gleby klas IIIa i IIIb, zas na uzytkach
zielonych gleby klas III i IV. Calkowita pojemnosc sorpcyjna gleb ciezkich charakterystycznych dla tych terenów w stosunku do kationów (T) srednio wynosila okolo
180 mmol( +) *kg·1 gleby, natomiast suma zasad - 170 mmol( +) * kg'l gleby. Kompleks
sorpcyjny gleb ciezkich w 96% byl wysycony zasadami, a tylko 4% stanowil udzial
jonów H+. Zawartosc fosforu przyswajalnego
byla bardzo niska i nie przekraczala 50
mg P:Os *kg-1 gleby, zas potasu wysoka - 190 mg ~O*kg'l
gleby. Róznica ta jest
zwiazana z zawartoscia w glebie bogatych w potas glinokrzemianów. Omawiane gleby

gards to relief

Wplyw sposobu uzytkowania terenu, melioracji
-------------------------------------------

i czynników

naturalnych

na stezenie zwiazków ....
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Tabela 1. Elementy charakterystyczne lokalizacji piezometrów
Table 1. Characteristic elements ofpiezometers location

[%] 357
353
359
356
354
358
360
361
352
Polozenie w355

-wierzchowina
zbocze
wierzchowina
[%]
pastwisko
past\visko
grunt
omy
terenu
Soil
podnóze
footUzytkowan
14
9spadek
8description
12
98-basin
wierzchowina
Nr
dzialu
No
rzezbie
of
terenu
hill
Location
withhill hill
0,01
2,00
4,37
1,33
5,00
3,33
2,86
podnóze
foot-slope
slope
slope
drainage
zbocze
slope
drenarskiego
zbocze
podnóze
slope
zbocze
slope
ofterrain
LandBglp30gsp
use
Bgsp30gc
Dgc
1,17
7,14
1,41
0,02
0,01
Opis
gleby
*
Dgsp
l20i
slope
Bg130gs

Average Sredni

* B - gleby brunatne; brown soils D ~ czarne ziemie, black earths; gl - glina lekka, light loam; glp glina lekka pylasta, light dusty lomn; gs ~ glina srednia, medium loam; gsp - glina srednia pylasta,
medium dusty loam; gc - glina ciezka, heavy loam; i - il, clay
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sa bardzo zasobne w magnez, jego srednia zawartosc wynosila okolo 210 mg Mg*kg-l
gleby [Gotkiewicz i Bieniek, 1996]. Rozpatrywany obszar sklada sie przede wszystkim z gruntów ornych (59% powierzchni) oraz uzytków zielonych, wsród których
przewazaja pastwiska uzytkowane zmiennie (31 % powierzchni). Pozostale tereny stanowia wody powierzchniowe oraz zajete pod zabudowania gospodarcze i mieszkalne.
W okresie prowadzenia badan, na gruntach ornych uprawiano corocznie pszenice ozima.
W kazdym roku stosowano takie samo nawozenie wysiewajac w przeliczeniu na zawartosc czystego skladnika okolo 150 kg N X ha-l w formie saletry amonowej i mocznika oraz 30 kg pxha-l w formie superfosfatu potrójnego. Na uzytkach zielonych
w latach 1998-99 wysiewano w czterech dawkach 187 kg Nxha-l w postaci saletry
amonowej. Jedynie w 2000 roku, ze wzgledu na trudnosci fmansowe, uzytków tych
nie nawozono. W latach objetych obserwacjami nie stosowano zadnych srodków ochrony
roslin. W 1997 roku na obiekcie badawczym wykonano drenowanie, wylaczajac
z niego zbocza, na których istnieja naturalne predyspozycje do dynamicznej regulacji
stosunków wodnych poprzez splywy podpowierzchniowe i powierzchniowe. Takie
cechy terenu stwierdzono w 14 konturach glebowych, w których wylaczono z drenowania laczny obszar 15,6 ha, tj. 6% meliorowanej powierzchni. Siec drenarska, zarówno na gruntach ornych, jak i na uzytkach zielonych, ulozono na glebokosci 0,9 m.
Rozstawa saczków zawierala sie w granicach od 9 do 22 m, w zaleznosci od skladu
granulometrycznego gleby, z odpowiednia korekta uwzgledniajaca zawartosci zwiazków zelaza i wapnia.
Badania wykonywano w latach hydrologicznych 1998-2000. Pomiary wód gruntowych umozliwialo 15 piezometrów polozonych na gruntach ornych i uzytkach zielonych, w róznorodnych warunkach glebowych, zróznicowanej rzezbie terenu oraz lokalizacji wzgledem sieci drenarskiej (tab. 1).
Glebokosc piezometrów wynosila od 2,0 do 4,0 m i byla uzalezniona od wahan
zwierciadla wody gruntowej. Polozenie zwierciadla wody gruntowej okreslano raz
w miesiacu, a wode do analiz chemicznych pobierano co dwa miesiace. W pobieranych próbach wody oznaczano: azot azotanowy - kolorymetrycznie z kwasem dwusulfofenolowym, azot azotynowy - kolorymetrycznie z kwasem sulfanilowym, azot
amonowy - kolorymetrycznie z odczynnikiem Nesslera, fosfor calkowity (ogólny)metoda molibdenianowa (po uprzedniej mineralizacji), fosfor fosforanowy - kolorymetrycznie z molibdenianem amonowym, potas - metoda fotometrii plomieniowej
(Hermanowicz i in., 1999).

Wyniki i dyskusja
Glebokosc zalegania wód gruntowych w omawianych glebach byla silnie powiazana ze sposobem ich zagospodarowania. W glebach uzytkowanych omie stwierdzono
istotnie nizsze polozenie (srednio o 46 cm) zwierciadla wód gruntowych. Swiadczy to

nds

Wplyw sposobu uzytkowania terenu, melioracji i czynników naturalnych na stezenie zwiazków. ....
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o prawidlowym sposobie zagospodarowania terenu - przeznaczenie pod uzytki zielone
gruntów o naturalnie wystepujacym wyzszym poziomie wód gruntowych. Nizsze zaleganie wód gruntowych na terenach uzytkowanych omie dodatkowo bylo spowodowane wyzsza ewapotranspiracja wynikajaca z rozluznienia wierzchniej warstwy gleby i
intensywniej szym zuzyciem wody przez uprawy polowe (tab. 2).

Tabela 2. Wplyw sposobu uzytkowania terenu na stezenie zwiazków azotu,
fosforu i potasu w wodach gruntowych [mg-dm-3j
Table 2. The effict of land use on nitrogen and phosphorus forms and potassium
concentrations in groundwater [mgdm-3j
Uzytki
zielone
**
**
--8,1
- 0,01
144
Uzytkowanie
ArabIe
land
0,23
7,9
0,05
0,18
0,29
0,67
0,96
0,006
0,08
I
0,52
Grunty
orne
Statystyczna Land use
StatisticaIly
significant
98

istotnosc róznic

differences

Stany wód x - glebokosc zalegania wód gruntowych
water levelx - the depth of ground water below soil
*- róznice istotne na poziomie a = 0,05; statistically
** - róznice istotne na poziomie a = 0,01, N=161;
a = 0.01, N=161

ponizej powierzchni terenu [cm],
surface [cm]
significant differences at a = 0.05
statistically significant differences at

Sposród analizowanych skladników, zarówno na gruntach ornych jak i uzytkach
zielonych wprowadzano azot i fosfor, natomiast nie stosowano potasu, który pochodzil glównie z zasobów glebowych (wysoka zawartosc w glebie glinokrzemianów bogatych w potas) i opadów atmosferycznych. Zasobnosc naturalna gleb oraz stosowane
nawozenie mineralne sprzyjaly intensywnemu rozwojowi upraw polowych, które zuzywaly znacznie wieksze ilosci wody i skladników mineralnych niz trawy na uzytkach
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zielonych. Potwierdzaja to zarówno nizszy poziom \vód gruntowych, jak równiez znacznie mniej sze stezenia mineralnych zwiazków azotu i fosforu oraz potasu w wodach
gruntowych terenów uzytkowanych omie, w których stwierdzono prawie 3-krotnie
nizsze stezenie N-N03 oraz prawie 2-krotnie N-NO: i P-P04. Sposób uzytkowania
gruntów w najmniejszym stopniu wplywal na róznicowanie stezenia potasu, co moglo
byc spowodowane brakiem nawozenia tym skladnikiem. Na podstawie uzyskanych
wyników mozna stwierdzic, ze orne uzytkowanie zyznych gleb zwiezlych przyczynia
sie do mniejszego obciazenia wód gruntowych bardzo ruchliwymi zwiazkami azotu
(szczególnie N-N03) i rozpuszczalnymi zwiazkami fosforu (P-POJ Potwierdza to
poglad, ze znaczna czesc skladników chemicznych znajdujacych sie w glebach, jezeli
nie zostanie pobrana przez rosliny, przemieszcza sie w glab profilu, zanieczyszczajac
wody gruntowe [Lipinski, 2003].
Przeprowadzone badania ".'skazuja takze, ze melioracje odwadniajace zwiezlych
gleb brunatnych i czarnych ziem, uzytkowanych omie spowodowaly istotne obnizenie
poziomu wód gruntowych, zarówno w porównaniu do gleb wylaczonych z drenowania, jak i do odwadnianych uzytków zielonych (tab. 3). Ponadto drenowanie poprzez
uaktywnienie procesów glebowych, w przypadku obydwu sposobów uzytkowania,
spowodowalo znaczne (na gruntach ornych ponad 2-krotne) wymycie formy amonowej azotu do wód gruntowych, co bylo glównie efektem intensywniej szego lugowania
N-NH4' Nalezy to przypisac wysyceniu kompleksu sorpcyjnego zasadami. Nizsze straty
jonów amonowych z gleb uzytkowanych omie niz na uzytkach zielonych byly spowodowane przyspieszeniem procesu nitryfikacji azotu w warunkach lepszego napowietrzenia gleb zwiezlych poprzez intensywne zabiegi uprawowe i wykorzystaniem przez
rosliny uprawne. Stwierdzono równiez, ze ustabilizowanie warunków powietrzno-wodnych w glebach drenowanych, poprzez intensyfikacje rozwoju roslinnosci sprzyjalo
lepszemu wykorzystaniu pozostalych form azotu (N-N03 i N-NO) oraz fosforu ogólem i potasu (fitosorpcja). Najwieksze obciazenie wód gruntowych potasem stwierdzono na wylaczonych z drenowania glebach ornych, w których bylo ono ponad 2krotnie wyzsze w porównaniu do gruntów drenowanych. Nalezy przypuszczac, ze
bylo to skutkiem uaktywnienia tego skladnika z zasobów glebowych w efekcie intensywnych zabiegów uprawowych przy jednoczesnie mniejszym nasileniu wegetacji,
a wiec i nizszej bioakumulacji potasu oraz wolniejszym odplywem wód w porównaniu
do drenowanych gruntów ornych.
Na obszarze badan wystepuja glównie zyzne gleby brunatne i czarne ziemie. Bez
wzgledu na melioracje odwadniajace, stosunki wodne tych gleb byly silnie determinowane budowa i uziarnieniem profilu glebowego. Najnizsze stany wód gruntowych,
srednio 135 cm ponizej powierzchni terenu (p.p.t.), utrzymywaly sie w czarnych
ziemiach wytworzonych z gliny ciezkiej, natomiast najplycej (srednio 81 cm p.p.t.)
zwierciadlo wody gruntowej wystepowalo w glebach brunatnych wytworzonych z gliny lekkiej pylastej, podscielonej glina srednia pylasta i ilem (tab. 4). Dlatego nalezy
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Tabela 3. Wplyw sposobu uzytkowania terenu i wykonanego drenowania na
stezenie zwiazków azotu, fosforu i potasu w wodach gnmtowych
[mgdm-3j
Table 3.
The efftct of land use and drainage systems on concentrations of
nitrogen and phosphorus forms and potassium in ground water
[mgdm-3j

Grasslands

differences
N-NH4

istotnosc
róznic
-- III**
Drenowane
Statistically
III>I,IY**
significant
119
157
II
ArabIe
land
106
III
IY
from
Drenowane
Excluded
drained
Uzytki
zielone
0,07
drainage
13,8
0,005
7,6
0,018
0,006
5,9
0,25
1,23
0,32
0,77
1,01
0,23
0,24
0,30
Statystyczna
IY>I,
0,04
0,06
8,2
0,009
0,09
II,
0,16
0,79
0,35
Grunty
orne
Wylaczone
92

Oznaczenia jak pod tab. 2. Denotations: see tabIe 2.

stwierdzic, ze gleby wytworzone z utworów zwiezlejszych charakteryzowaly sie glebiej zalegajacym poziomem wód gruntowych. Byl on wysoce istotnie nizszy w czarnych ziemiach wytworzonych z gliny ciezkiej (II), w porównaniu zarówno do czarnych ziem wytworzonych z gliny pylastej (I), jak równiez w stosunku do gleb brunatnych wytworzonych z gliny lekkiej pylastej, podscielonej glina srednia pylasta i ilem
(III).
Rodzaj gleb decydowal równiez o stopniu zanieczyszczenia wód gruntowych
badanymi zwiazkami azotu, fosforu i potasu, z tym, ze ich istotny wplyw ujawnil sie
tylko w przypadku fosforu fosforanowego, a wysoce istotny dla potasu.
Badania wykazaly, ze w glebach charakteryzujacych sie najwyzszymi stanami wód
gruntowych wystepowalo wieksze stezenie azotu amonowego, co moze swiadczyc
o zbyt slabym natlenieniu tych gleb, które ogranicza intensywnosc procesu nitryfikacji.
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Znacznie wyzsze zróznicowanie stezen potasu w wodach gruntowych poszczególnych
gleb, zapewne bylo scisle uzaleznione od naturalnej ich zasobnosci w ten skladnik.

Tabela 4. Wplyw rodzaju gleby na stezenie zwiazków azotu, fosforu i potasu w
wodach gruntowych [mg-dm'3]
Table 4. The eJJect of soil type on concentrations of nitrogen and phosphorus
forms and potassium in ground water [mg-dm,3]
istotnosc
róznic
Statistically
significant
II>I,
IlI**;
III>I,
II,
Dgsp
-- IV,
gs
cO,QlO
115
V
IIIII
135
129
IV
81
0,43
0,71
1,32
0,31
0,04
0,21
0,14
2,9
0,007
0,06
0,24
17,7
0,24
0,20
8,6
5,5
0,35
0,11
0,28
0,84
1,00
0,008
5,3
I>III,V*
0,89
0,014
0,06
0,42
0,05
0,007
Dgc
Bg130
Bgsp30g
120i
92
differences
V**,
IV>IIu

Statystyczna
Rodzaj gleby
Type
of soil
Bglp30gsp

IV>IIIu

Oznaczenia jak pod tab. 2. Denotations: see table 2.

Uksztahowanie terenu istotnie modyfikowalo warunki wodne omawianych gleb.
Poziom wód gruntowych wzrastal w kierunku wierzchowina> stok> podnóze, ale
istotne jego zróznicowanie wystapilo tylko pomiedzy wierzchowina i podnózem stoku.
Konfiguracja terenu, poprzez modyfikowanie warunków powietrzno-wodnych, znaczaco
wplywala na zawartosc skladników biogennych w wodach gruntowych. Wystapienie
najnizszych stezen oznaczanych form skladników (poza K) w wodach gruntowych na
wierzchowinie bylo spowodowane ich odplywem zgodnie ze spadkiem terenu do podnóza
stoku. Plytko zalegajace wody gruntowe w obnizeniu terenu, w warunkach slabego
natlenienia, wplywaly na spowolnienie przemian zwiazków azotu, czego efektem bylo
podwyzszenie (ponad 2-krotne), w porównaniu do wierzchowiny, stezenia azotu
amonowego, a w porównaniu do stoku ponad 2-krotne obnizenie stezenia azotu
azotanowego. Ponad 3-krotnie wyzsze stezenie K w wodach na wierzchowinie i na
stoku w porównaniu do obnizenia terenu moglo byc spowodowane intensywniej szym
wietrzeniem glinokrzemianów stanowiacych glówne zródlo potasu.
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Przeprowadzone badania wykazaly, ze uzytkowanie terenu, jego konfiguracja, proces
glebotwórczy i melioracje odwadniajace wywieraja znaczny wplyw na stezenie biogenów
w wodach gruntowych.

Tabela 5.
Table 5.

Wplyw uksztaltowania terenu na stezenie zwiqzków azotu, fosforu i
potasu w wodach gnmtowych [mg-dm-3j
The effect of land relief on concentrations of nitrogen and phosphorus
forms and potassium in ground water [mg-dm-3j
Podnóze
--significant
Rzezba terenuStatystyczna
Land relief istotnosc
róznic
104
ll8III>I*
differences
II
III
Wierzchowina
Zbocze
Hill
I>III**
9,8
0,21
0,60
1,38
0,63
0,27
0,012
0,007
2,8
0,42
0,15
0,05
9,2
II,
I>II,
0,14
III>I**
Statistically
0,88
0,27
0,009
0,07
Slope
90III**

N-NH4

Oznaczenia jak pod tab. 2. Denotations: see table 2.

Wnioski
l.
2.
3.
4.

Stezenie azotu azotanowego najbardziej modyfikowal poziom wód gruntowych
i uzytkowanie terenu, a nastepnie jego konfiguracja.
Z badanych skladników stezenie fosforu w najmniejszym stopniu ulegalo zmianom,
przy czym wyraznie wyzsze jego wartosci zanotowano u podnóza zbocza.
Czynnikiem najsilniej modyfikujacym stezenie potasu w wodach gruntowych byl
proces glebotwórczy, a nastepnie konfiguracja terenu ijego odwodnienie.
Poprawienie stosunków powietrzno-wodnych w wyniku drenowania zwiezlych
gleb uzytkowanych omie, wplywalo na zmniejszenie stezenia N, P i K w wodach
gruntowych.
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Cymes Ireneusz, Szymczyk Slawomir
Effect of land use, land reclamation and natural factors on the concentrations
of nitrogen and phosphorus compounds and potassium in ground water in
compact soils
Sun1illary
The three-year research on effeets of the compact soil drainage on ground water
levels and water poIlution with nitrogen eompounds (N-NH4' N-N03, N-NO), phosphorus (TP and P-PO) and potassium was eondueted near Lidzbark Warminski in
the Sepopolska Plain.
The area eovered with fertiIe soiIs (brown and blaek earth) with aluminosiIieates was
eharacterized by the high eontent of potassium. Every year similar doses of nitrogen
and phosphorus fertiIizers were applied, however no potassium fertilisation was used.
In the year preeeded the beginning ofthe researeh, a systematie drainage system was
ereated. Slopes of southem exposure were excIuded from the drainage due to their
naturaI suseeptibiIity to dynamie regulation of water eonditions. The researeh showed,
that land use, landseape relief, soil development and dewatering recIamation systems
signifieantIy influeneed the eoncentrations of nutrients in ground water. Coneentrations of nitrate nitrogen were modified the most by ground water level> land use>
landseape relief. The most influence on potassium content in ground water showed
soil originating proeesses, land relief and its dewatering.
Coneentrations of phosphorus ehanged the least, although its signifieantIy higher
values in ground water at the foot-slope. A stabilized air-water eondition in eultivated
drained soils was favorable for better nitrogen, phosphorus and potassium consumption, and finaIly deereased their eoncentrations in ground water.

Dr inz. Ireneusz Cymes
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska
UWM w Olsztynie
PI. Lódzki 2, 10-718 Olsztyn
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WPL YW ILOSCI OPADÓW I SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA ODPL YW SKLADNIKÓW NAWOZOWYCH
Z GLEB CIEZKICH

TERENU

SIECIA DRENARSKA

Szymczyk Slawomir, Cymes Ireneusz

Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska,
Uniwersytet Warminsko-Mazurski
w Olsztynie

Abstrakt
W trzyletnich badaniach realizowanych na Równinie Sepopolskiej kolo Lidzbarka Warminskiego badano wplyw ilosci opadów i sposobu uzytkowania gleb zwiezlych na odplyw siecia drenarska N, P i K. Wykazano, ze w zaleznosci od sposobu
zagospodarowania terenu oraz ilosci i rozkladu opadów atmosferycznych stezenie
podstawowych skladników nawozowych w wodach wynosilo do: 0,88 mgxdm-3 NNH4, 0,93 mgxdm-3N-N03, 0,013 mgxdm-3N-NO~, 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 uzytków rolnych odplywalo do: 1,7 kg N-NH4, 2, l kg N-N03, 0,02 kg N-NO~, 0,6 kg P
ogólnego, w tym 0,2 P-P04 i 9,8 kg K. Stwierdzono równiez, ze orne uzytkowanie
zmeliorowanych gleb zwiezlych w porównaniu do uzytków zielonych zmniejszalo
odplyw N-NO~, P ogólnego i P-P04 oraz K, ale powodowalo zwiekszenie odplywu
N-NH4 i N-N03.
Slowa kluczowe: gleby zwiezle, opady, siec drenarka, skladniki nawozowe.

Abstract
The three-year research conducted in the Sepopolska Plain near Lidzbark Warminski was aimed at the effect of precipitation amounts and the use of compact soil
on the N, P and K export via a drainage network. The results showed the precipitation
amounts and the use of compact soil contributes to the outflow ofO,88 mgxdm-3 ofNNH4, 0,93 mgxdm-30fN-N03, 0,013 mgxdm-3 ofN-NO~, 0,29 mgxdm-3 ofTP, 0,12
mg xdm-3OfP-P04 and 4,6 K mgxdm-3. The annual export ofsubstances from l ha of
arabIe lands by drains amounted to: 1,7 kg ofN-NH4, 2,1 kg ofN-N03, 0,02 kgOfNNO~, 0,6 kg TP, including 0,2 P-PO 4 i 9,8 kg of K. The cultivation of reclaimed
compact soils, in comparison to grasslands, decreased the outflows ofN-NO~, TP, PP04 and K, whereas increased the outflows ofN-NH4 and N-N03.
Key words: compact soils, precipitation, drainage network, fertilizing compounds.
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Wstep
Odplyw skladników- pokarn1owych z gleb do \vód gmntO\vych i powierzchniowych jest uzalezniony od wielu czynników- srodowiskowych, jak wamnki meteorologiczne, rodzaj i zyznosc gleb, konfiguracja terenu i szata roslinna oraz antropogenicznych, wsród których do najwazniejszych naleza: sposób zagospodarowania, intensywnosc agrotechniki i melioracjc odwadniajace [Igras 2001, Koc i in_ 1999, Sapek 2001, Smoron 1996, Szpakowska i Zyczjnska-Baloniak 1992)] Odwadnianie
uzytków rolniczych przyspieszajac odplyw wody z obszarów rolniczych, intensyfikuje lugowanie skladników biogennych z gleb, co jest szczególnie widoczne w przypadku drenowania gleb lekkich [Koc i in. 1999, Lipinski 2003]. Najwazniejszym
zródlem skladników biogennych w zlewni uzytkowanej rolniczo jest bezsprzecznie
nawozenie mineralne i organiczne, które niewlasciwie stosowane moze przyczyniac
sie do znacznego obciazenia wód drenarskich. Innym, czesto niedocenianym zagrozeniem dla srodowiska, sa opady atmosferyczne \'vnoszace znaczne ladunki skladników, mogacych znaczaco wplywac na pogorszenie jakosci srodowiska, szczególnie
na obszarach pozarolniczych, na których szata roslinna nie jest w stanie w pelni ich
vvykorzystac [Koc i in. 2003, Sapek 1998, Sapek 2001, Smoron 1996].
Celem badan bylo okreslenie wplywu ilosci opadów i sposobu rolniczego zagospodarowania zmeliorowanych gleb zwiezlych na odplyw glównych skladników nawozO\vych (NPK) wraz z wodami drenarskimi.

Material i metody
Badania nad wplywem sposobu uzytkowania zmeliorowanych gleb zwiezlych na
odplyw najwazniejszych skladników nawozowych (NPK) przeprowadzono na Równinie Sepopolskiej kolo Lidzbarka Warminskiego w latach hydrologicznych 19982000. Przedmiot badan stanowily wody odplywajace z dwóch dzialów drenarskich
zagospodarowanych jako gmnty orne (A) i uzytki zielone (B). Charakteryzowaly sie
one zróznicowana powierzchnia i uksztaltowaniem terenu (dzial A - 32,58 ha, i dzial
B - 69,07 ha, zlewnia bardziej urzezbiona z 2-krotnie wieksza liczba sródpolnych
zbiorników wodnych). Na obszarze badan wstepuja gleby zyznc (bmnatne i czarne
ziemie) charakteryzujace sie wysoka zawartoscia bogatych w potas glinokrzemianów. Co roku stosowano takie samo nawozenie azotem i fosforem (nie nawozono
potasem) wysiewajac, w przeliczeniu na zawartosc czystego skladnika, 30 kg P'ha']
oraz okolo 150 kg N'ha-I na gmntach ornych i 187 kg N'ha-Ina uzytkach zielonych
(poza 2000 rokiem, w którym nie nawozono uzytków zielonych). Wody do analiz
pobierano raz na 2 miesiace i oznaczono w nich, ogólnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in. 1999] azot azotynO\vy (N-NO), azot azotanowy (N-N03) i azot amonowy (N-NH4), fosfor ogólny fosfor fosforanowy (P-P04) oraz potas (K). Wielkosc
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odplywu poszczególnych skladników obliczono, nmozac ich stezenie przez objetosc
przeplywu wód, a nastepnie w celu obliczenia wielkosci ich odplywu z l ha dzielono
przez powierzchnie odwadnianego obszaru.

Wyniki i dyskusja
W okresie realizacji badan stwierdzono znaczne zróznicowanie warunków meteorologicznych (opady i temperatura) determinujacych wielkosc i zmiennosc odplywu wód siecia drenarska. Na podstawie wielkosci opadów atmosferycznych w poszczególnych latach badan, wedlug ogólnie przyjetych kryteriów [Kaczorowska 1962]
rok 1998 zakwalifikowano jako wilgotny (735 mm), rok 1999 - bardzo wilgotny (784
mm), a 2000 - suchy (549 mm). Wystapily równiez znaczne róznice srednich temperatur powietrza, które w kolejnych latach realizacji badan ksztaltowaly sie odpowiednio: 7,0 oC, 7,8 oC i 8,2 oC.
W okresie badan odplyw wody siecia drenarska podlegal znacznym wahaniom,
byl zróznicowany pod wzgledem wielkosci oraz czasu wystepowania. Jednak znacznie wyzsze i charakteryzujace sie wieksza zmiennoscia odplywy wód, stwierdzono
z uzytków zielonych niz z gruntów ornych (rys. l).
Uklad warunków atmosferycznych w poszczególnych latach badan (ilosc i rozklad opadów) powodowal znaczne zróznicowanie wielkosci odplywu zarówno pomiedzy poszczególnymi latami, jak i w okresie danego roku. Utrzymujace sie w zimie 1998 roku dodatnie temperatury, przy wyrównanych opadach atmosferycznych,
byly przyczyna niewielkich zmian odplywu wody siecia melioracyjna. Jego wielkosc
malala od lutego do lipca, wraz ze wzrostem temperatury powietrza i ewapotranspiracji. Wystapienie stosunkowo wysokich opadów w okresie od czerwca do sierpnia
spowodowalo wzrost odplywu rurociagami drenarskimi osiagajac maksymalna wartosc we wrzesniu. W tym miesiacu zanotowano najnmiejsza ilosc opadów w roku, co
skutkowalo spadkiem odplywu wody w pazdzierniku. Wystepujace od listopada 1998
roku do lutego 1999 roku ujenme temperatury pO'wietrzazatrzymywaly na powierzchni
terenu wode pochodzaca z opadów atmosferycznych w postaci sniegu i lodu. Zostala
ona uruchomiona dopiero w marcu 1999 roku, co spowodowalo wzrost odplywu wody
z gruntów ornych z opóznieniem jednego miesiaca, a z uzytków zielonych po dwóch
miesiacach. Obfite opady (okolo 100 mm), które wystapily w pierwszej polowie czerwca spowodowaly znaczny wzrost odplywów siecia drenarska, z tym, ze najwyzsza
ich wartosc z gruntów ornych (9,20 dm3xS·I) zanotowano juz w III dekadzie czerwca,
natomiast z uzytków zielonych (16,3 dm3xS'I) pod koniec II dekady lipca. Dodatnie
temperatury w grudniu 1999 roku oraz w lutym i marcu 2000 roku, przy stosunkowo
duzych opadach, wplynely na zwiekszenie ilosci wody odplywajacej w tym okresie.
W wyniku tego w okresie wiosennym, po wzroscie temperatury powietrza i zwiazanej z tym zwiekszeniem intensywnosci ewapotranspiracji, odplyw wody siecia me-
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lioracyjna spadl do zera z gruntów ornych pod koniec kwietnia, a z uzytków zielonych pod koniec maja. Ze wzgledu na znaczna przewage parowania nad opadami
atmosferycznymi w okresie wegetacji w 2000 roku, nie stwierdzono odnowienia odpl~,r\vuwód siecia drenarska az dokonca roku hydrologicznego.
Przesuniecia punktów charakterystycznych (spadku lub \vzrostu przeply\'iU wody)
analizowanych hydrogramów wzgledem siebie zwiazane sa z odmiennymi mozliwosciami retencyjnymi obu rozpatrywanych obszarów (grunty orne i uzytki zielone),
uzaleznionymi od uksztaltowania i sposobu zagospodarowania terenu oraz wystepowania lokalnych obnizen, mokradel i oczek wodnych (rys. l). Wplyw uzytkowania
terenu uwidacznial sie najbardziej w okresie wiosennym, wplywajac na szybsze topnienie pokrywy snieznej oraz intensywniejsze \vsiakanie wód na gruntach ornych,
niz na uzytkach zielonych. Ilosc odplywajacej wody zalezala glównie od wielkosci
i czasu wystepowania opadów' atmosferycznych, zaleznosc ta jest statystycznie istotna
(przy aLO,05) jedynie w przypadku odplywu drenarskiego z uzytkó\v zielonych (tab.

l).
Tabela 1.

Table 1.

Wartosci wspólczynników korelacji liniov,iej Pearsona miedzy ilo.~cia
opadów atmosferycznych
i wysoko!;cia temperatury powietrza, a
wielkoscia odplywów z sieci drenarskiej
Pearson 's con'elalion coejjicients between amount of precipitation
and temperature, and the outjlow from a drainage network

Odplyw
outflow
grunty orne
arable lands
uzytki zielone
sslands
poziom istotnosci a:s:O,05

Opady atmosferyczne
Precioitation

Temperatura powietrza
Air temoerature

0,153

-0,028

0,318*

0,092

N=36; significance level a:s:O.05 N=36;

Wplyw temperatury powietrza na ilosc wody odplywajacej siecia drenarska uwidocznil sie szczególnie w okresie zimowym, decydujac o ilosci wody magazynowanej pod postacia sniegu lub lodu oraz wiosna, wplywajac na szybkosc jej uruchamiama.

Zmienne warunki atmosferyczne, ksztaltujace bilans wodny gleb zwiezlych, wplywajac na procesy glebowe oraz rozwój roslinnosci, spo\vodo\',laly znaczne zróznico\',lanie koncentracji zwiazków azotu, fosforu oraz potasu w odplywach drenarskich.
W zaleznosci od sposobu uzytkowania terenu i ilosci opadów stezenie omawianych
biogenów wahalo sie: od 0,28 do 0,88 mgxdm-3 N-NH4, od 0,20 do 0,93 mgxdm-3NN03, od 0,004 do 0,013 mgxdm-3N-N02,
od 0,14 do 0,29 mgxdm3 P ogólnego, od
0,05 do 0,12 mgxdm-3 P-P04 i od 2,4 do 4,6 K mgxdm-3 (tab. 2). Najnizsze stezenia

i

Wplyw ilosci opadów sposobu uzytkowania terenu na odplyw skladników nawozowych
--"-------'-----"----------------'-----------'--
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analizowanych skladników stwierdzono w odplywach wód z gruntów ornych w roku
suchym (zwiazki azotu i potas) oraz w roku bardzo wilgotnym (zwiazki fosforu),
a najwyzsze (poza N-NH) z uzytków zielonych w roku wilgotnym i bardzo suchym
(tylko K). Wystapienie najnizszych stezen N i K w wodach drenarskich, odplywajacych w roku suchym, nalezy tlumaczyc bardzo slabym ich lugowaniem z gleb zwiezlych charakteryzujacych sie silnym kompleksem sorpcyjnym i slaba przepuszczalnoscia, jak równiez ograniczona dostawa atmosferyczna biogenów, a takze znacznym pobraniem przez rosliny uprawne (Sapek, 1998). Stwierdzenie natomiast najnizszego stezenia fosforu w wodach z roku bardzo wilgotnego zapewne bylo spowodowane znacznym ich rozcienczeniem w warunkach znacznie intensywniejszej infiltracji wód gruntm:vych niz w roku suchym czy tez wilgotnym.

Tabela 2. Wplyw warunków meteorologicznych i sposobu uzytkowania gleb na
stezenie zwiazków azotu i fosforu oraz potasu w wodach drenarskich
(mgdm-3)

Table 2. Effect of meteorological conditions and land use on the concentrations of
nitrogen and phosphorus compounds and potassium in drainage water
(mgdm-3)
1998
B
1999
A
2000
Dry
Wilgotny
2,4
0,44
4,1
0,27
0,16
3,2
4,6
0,06
0,05
0,07
0,12
0,73
0,004
0,43
0,005
0,013
0,28
0,62
0,25
0,14
0,006
0,008
3,0
0,61
0,29
0,93
0,53
0,76
4,2
0,006
,39Bardzo
0,09
000,88
,06
0,59
0,23
4,3
0,20
0,19
Dry
Vel'
dry
Suchy
wilgotny
Srednia
Average

A -grunty orne; B -uzytki zielone

Porównujac srednie z 3 lat badan stezenia analizowanych skladników, znacznie
wyzsze ich wartosci stwierdzono w wodach odplywajacych z uzytków zielonych.
Moglo to byc spowodowane intensywniejszym lugowaniem biogenów zwiazanym
ze znacznie zwiekszonym odplywem wód siecia drenarska, jak równiez opóznieniem
terminu ruszenia wegetacji wiosna (ograniczona fitosorpcja) wskutek dluzszego zalegania pokrywy snieznej. Stwierdzono równiez wyrazny wplyw sposobu uzytkowania gleb na stezenie azotanów i azotu amonowego. O ile, w roku bardzo wilgotnym
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wystapilo \vyrazne zmniejszenie koncentracji N-N03 w wodach odplywajacych
z uzytków zielonych (prawdopodobnie wystapily okresowe niedobory tlenu), to
w wodach gruntów ornych, gdzie coroczna orka zapewniala poprawe doplywu tlenu,
obfite opady przyczynily sie nawet do wzrostu stezenia N-N03. Pod wzgledem sredniego stezenia poszczególnych skladników i ich zwiazków w wodach drenarskich
nalezy uszeregowac je nastepujaco: K > N-NH4 > N-N03 > P ogólny> P-P04> NNO:;.

Wystapienie nmiejszego odplywu analizowanych skladników w roku suchym,
a najwiekszego w bardzo wilgotnym wskazuje, ze ladunek substancji bedacy wypadkowa wielkosci odplywu wód i stezenia w nich substancji byl bardziej uzalezniony
od ilosci opadów (rodzaj roku) niz od koncentracji skladnikó\v w wodach drenarskich. W zaleznosci od ilosci opadów atmosferycznych, zasobnosci i sposobu uzytkowania gleb z l ha rocznie odplywalo: 0,4 - 1,7 kg N-NH4, 0,3 - 2,1 kg N-N03, 0,01
- 0,02 kgN-NO:;, 0,2 - 0,6 kg P ogólnego, w tym 0,1 - 0,2 P-P04 i 3,1- 9,8 kg K(tab.
3).
Tabela 3. Wplyw warunków meteorologicznych i sposobu uzytkowania gleb na
odp(yw zwiqzków azotu i fosforu oraz potasu w wodach drenarskich
(kg ·ha-1

·roe)

Table 3. E/ftct of meteorological conditions and land use on the oUfflows of
nitrogen and phosphorus compounds and potassium in drainage water
lir h a -1:vear-1)
(tl.g.
Dry
1998
Wilgotny
A
B
2000
1999
B
B
A
OA
0,1
Verv
dry
Drv
0,4
3,1
5,86,4
8,8
0,5
1,0
0,01
0,02
0,4
0,01
2,1
0,1
1,7
0,1
0,2
0,3
6,3
9,8
7,3
0,3
0,8
1,1
0,01
0,01
0,01
0,6
0,2
1,2
1,4
0,2
1,5
0,2
1,2
0,4
0,6
Suchy
Bardzo
wilgotny
O,t)!
0,1
0,7
1,5
7,4
0,3
Srednia
Average

--

A -gnmty orne, arabIe lands; B -uzytki zielone, grasslands

Najrnniejsze straty skladników' biogennych w roku suchym stwierdzono w wodach odplywajacych z gruntów ornych, mimo, ze na uzytkach zielonych nie stosowano zadnego nawozenia. W skazuje to, na znacznie lepsze wykorzystanie skladników

tflow
Concentration

Wplyw ilosci opadów
--------------------------
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pokarmowych, w warunkach znacznego niedoboru wilgoci w okresie wegetacji, przez
uprawy polowe niz przez roslinnosc trawiasta. Najwieksze straty N-NH4 i N-N03na
gruntach ornych \\ystapily w roku bardzo wilgotnym. Nalezy to wiazac z intensywniejsza mineralizacja materii organicznej w glebach poddawanych zabiegom uprawowym rozluzniajacym i przewietrzajacym wierzchnia warstwe gleby, czyniacymja
podatniejsza na lugowanie azotu (szczególnie w okresie bez okry\\y roslinnej) przez
wystepujace w nadmiarze w stosunku do potrzeb wodnych roslin opady atmosferyczne. Zas wyzsze straty P i K stwierdzono równiez w roku bardzo wilgotnym, ale
na uzytkach zielonych, co swiadczy o slabszym ich wykorzystaniu przez roslinnosc
trawiasta w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, prowadzacego do okresowych
deficytów tlenu ograniczajacych wzrost i rozwój roslin. Skladniki te latwiej sa uruchamiane przy niedoborach tlenu, szczególnie fosfor.
Wysoki odplyw potasu z gleb nie nawozonych tym skladnikiem potwierdza wczesniejsza teze, ze jest on uruchamiany z zasobów glebowych. Na badanym obiekcie
w glebach wystepuja glinokrzemiany zasobne w potas, który w warunkach zmiennego uwilgotnienia (pecznienie i kurczenie mineralów ilastych) byl uruchamiany i przechodzil do wód gruntowych, a nastepnie odplywal w znacznych ilosciach wraz z
wodami drenarskimi, szczególnie w roku bardzo wilgotnym.

Tabela 4. Wplyw dostawy atmosferycznej substancji na odplyw skladników
biogennych siecia drenarska
The effict of atmospheric supply of substances on the outjlow of
Table 4.
nutrients via drainage network
drenarski
outflow
Load
0,4
6,8
0,9
3,5
3,7
1,1
4,5
0,21
1,3
0,01
0,006
0,04
0,1
0,48
0,07
0,59
2,6
0,6
Stezenie (mg-dm-3)
Wody
Precipitation
Drainage
Odplyw
Wody
opadowe
Odplyw
0,006
0,5
0,09
0,38
0,65
Ladunek
(kg.ha-1.rok-1)
0,19
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Waznym zródlem substancji biogennych w srodowisku sa opady atmosferyczne.
Dostawa atmosferyczna niektórych substancji moze przewyzszac zapotrzebowanie
szaty roslinnej, przyczyniajac sie do zanieczyszczenia wód powierzchniO\vych i grunto\V)'ch [Koc i in. 2003, Sapek, 1998]. Porównujac stezenia omawianych skladników
w wodach opadowych i drenarskich, w)'zsza koncentracje w opadach stwierdzono
tylko w przypadku N-NH4 (o 9 %) i P-PO 4 (o 27 %). Najwieksze zróznicowanie
stezen w opadach i wodach drenarskich wystapilo w przypadku potasu, którego koncentracja w wodach drenarskich byla az 7-krotnie wyzsza (tab. 4).
Porównujac dostawe atmosferyczna substancji z ich odplywem siecia drenarska
stwierdzono, ze na obszar badan wraz z opadami dociera 4-krotnie wiecej N-NH4
i N-N02, 3-krotnie wiecej N-N03 i P ogólnego i az 5-krotnie wiecej P-PO 4' natomiast 2-ktotnie mniej K. Potwierdza to poglad, ze uprawy rolnicze, absorbujac zanieczyszczenia opadowe, chronia przed degradacja wody gruntowe i powierzchniowe
[Sapek, 1998]. Biorac pod uwage powyzsze porównanie i sposób gospodarowania na
terenie badan (brak nawozenia K), coroczny ubytek potasu z gleb wraz z plonem
i odplyw siecia drenarska moga doprowadzic do wystapienia niedoborów tego skladnika.

Wnioski
l.

2.

3.

4.

5.

Warunki meteorologiczne modyfikujace bilans wodny gleb zwiezlych, wplywajac na procesy glebowe oraz rozwój roslinnosci, powoduja znaczne zróznicowanie stezenia zwiazków azotu, fosforu i potasu w wodach drenarskich. W zaleznosci od sposobu uzytkowania terenu i ilosci opadów ich stezenie ksztahuje sie
0,004w granicach: 0,28 - 0,88 mgxdm,3 N-NH4, 0,20 - 0,93 mgxdm'3N-N03,
0,013 mgxdm'3N-N02, 0,14 - 0,29 mgxdm,3 P ogólnego, 0,05 - 0,12 mgxdm'3 PP04 i 2,4 - 4,6 K mgxdm'3.
W zaleznosci od ilosci opadów atmosferycznych, zasobnosci i sposobu uzytkowania gleb z l ha drenowanych gleb zwiezlych rocznie odplywa: 0,4 - 1,7 kg NNH4, 0,3 - 2,1 kg N-N03, 0,01 - 0,02 kgN-N02, 0,2- 0,6 kg P ogólnego, w tym
0,1- 0,2 P-P04 i 3,1- 9,8 kg K.
Orne uzytkowanie zmeliorowanych gleb zwiezlych, w porównaniu do uzytków
zielonych, zmniejsza straty N-N02, P ogólnego i P-P04 oraz K, ale zwieksza
odplyw N-NH4 i N-N03.
Pod wzgledem wielkosci odplywu podstawowych skladników nawozowych z
gleb zwiezlych, omawiane lata nalezy uszeregowac nastepujaco: rok bardzo wilgotny > rok wilgotny> rok suchy.
Doplyw atmosferyczny N, P i K znacznie przewyzsza odplyw siecia drenarska
N-NH4 i N-N02 (4-krotnie), N-N03 i P ogólnego (3-krotnie) i P-P04 (5-krotnie),
ale jest 2-krotnie nizszy w przypadku K.
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Slawomir Szymczyk ,Ireneusz Cymes
Effect of precipitation

and land use on the nutrients
via drainage network

outflow from heavy soils

Summary
The research conducted in hydrological years 1998-2000 in the Sepopolska Plain
near Lidzbark Warminski was aimed at the effect of precipitation amounts and the
TP, P-PO and K)
use of compact soilon the nutrient export (N-N02N-N03N-NHA
via a drainage network. Investigation was conducted on the chosen two drainage
systems dewatering arabIe lands and grasslands The areas are covered with fertile
soils (brown and black earth) with aluminosilicates characterized by the high content
of potassium The following amounts of N and P fertilizers weLe applied every year:
on arabIe lands 30 kg P·ha-] and 150 kg N·ha-l and 187 kg ofN·ha-1n on grasslands.
Only in 2000 no fertilizers were applied.
A
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The results showed that the meteoro10gica1 conditions significant1y modified soil
processes and vegetation development, contributing to diversified concentrations of
nitrogen and phosphorus compounds as well as potassium in drainage water outflowing from compact soils. The precipitation amounts and the use of compact soil
contributed to the outflow of0,28-0,88 mgxdm-3 ofN-NH4, 0,20-0,93 mgxdm-30fNN03, 0,004-0,013 mgxdm-3 ofN-N02, 0,14-0,29 mgxdm-3 ofTP, 0,05-0,12 mgxdm-3
of P-PO 4 and 2,4-4,6 K mgxdm-3. The annua1 export of substances from l ha of
arable lands by drains amounted to: 0,4-1,7 kg ofN-NH4, 0,3-2,1 kg ofN-N03, 0,010,02 kgofN-N02, 0,2-0,6 kg TP, including 0,1-0,2 P-P04 and 3,1-9,8 kg ofK. The
cultivation of reclaimed compact soi1s, in comparison to grasslands, decreased the
outflows ofN-N02, TP, P-P04 and K, whereas increased the outflows ofN-NH4 and
N-N03·

One of the important sources of nutrients was precipitation. The research showed
that deposition ofN and P was 3 to 5 as much as their outflows by drainage network.
Atmospheric supp1y of K as 2 times 10wer in comparison to its outflow via drainage
network.
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WPL YW SYSTEMU MELIORACYJNEGO NA ODPL YW SKLADNIKÓW
NAWOZOWYCH Z GLEB UZYTKOWANYCH ROLNICZO

Józef Koc, Kamil Solarski

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki piecioletnich badan nad wplywem systemu melioracyjnego na odplyw biogenów z malych zlewni rolniczych na obszarze Pojezierza
Olsztynskiego. Do badan wytypowano mikrozlewnie odwadniane rowami oraz siecia
drenarska. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze system melioracji
odwadniajacych i warunki meteorologiczne decyduja o ilosci skladników (biogenów)
odplywajacych z gleb wód i wyniesionego z nimi ladunku biogenów. ZaobserwO\vano
równiez, ze drenowanie poprawia natlenienie gleb i przemieszczanie w glebie uruchamianych skladników. System rowów otwartych znacznie zmniejsza migracje biogenów.
Slowa kluczowe: odplyw, rowy, dreny, biogeny.

Abstract
In the paper the results of a five-year research on the effect of a reclamation system
on the nutrient outflow trom smalI rural catchemnts in the Olsztyn Lake District are
presented. The results come trom the areas dewatered by ditches and drainage network. The research showed that system of ditches and meteorological conditions
decided ofthe amounts of exported susbstances (nutrients) trom soils to water ecosystems. It was also observed that drainage improves soil oxidation and transport ofthe
substances. The system of open ditches decreased significant1y the migration of nutrients.
Key words: outflow, ditches, drains, nutrients

Wstep
Trwajacy od wieków naturalny obieg wody i skladników chemicznych
w przyrodzie zostal w ostatnich dziesiecioleciach powaznie naruszony na skutek gwaltownego rozwoju demograficznego, cywilizacyjnego, a przede wszystkim przemyslu,
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budownictwa, transportu, intensyfikacji rolnictwa z szerokim zastosowaniem nawozenia mineralnego, chemicznej walki z chwastami i szkodnikami roslin, duzej koncentracji zwierzat hodowlanych, a takze bledów w technice rolniczej. Wystapila nadmierna
kumulacja szkodliwych substancji w glebie. Prowadzone przez ostatnie 150 lat melioracje z preferowaniem odwodnien przyspieszyly odplyw wód i obnizyly poziom wód
gruntowych znmiejszajac ich retencje w srodowisku. Ukierunkowalo to i przyspieszylo ruch skladników nawozowych w dól profilu glebowego i poza gleby wraz z wodami
odplywajacymi z pól uprawnych do cieków i zbiorników wodnych. Przemieszczenie
duzej ilosci zanieczyszczen do ekosystemów wodnych spowodowalo ich eutrofizacje,
a czesto zanieczyszczenie wtórne.
W zlewniach eksperymentalnych prowadzone sa systematyczne badania odplywu
wód, migracji biogenów i innych skladników chemicznych, w wyniku erozji chemicznej obszarowej, w powiazaniu ze zmiennymi warunkami meteorologicznymi i róznymi
formami uzytkowania i odwodnienia zlewni [Koc i in. 1997; Solarski 1998].
Celem pracy bylo przedstawienie badan porównawczych nad odplywem wód
i rozpuszczonych w nich substancji w zlewniach, uzytkowanych rolniczo o roznych
systemach melioracyjnych, wyodrebnienie czynników wplywajacych na ksztaltowanie
sie stosunków wodnych w zlewniach oraz przemieszczania skladników rozpuszczonych, a na ich tle okreslenie stopnia zagrozenia erozja chemiczna obszarowa wód
powierzchniowych i srodowiska przyrodniczego.

Metodyka badan
Badania nad stosunkami wodnymi i migracja azotu i fosforu jak róvmiez dodatkowo potasu, wapnia, sodu, magnezu realizowano w mezoregionie Pojezierza Olsztynskiego [Kondracki 1998] w 4 zlewniach, które uzytkowano rolniczo. Na obszarze
badan dominowaly gleby lekkie i srednie, uzytkowane rolniczo o srednim nawozeniu
120 - 215 kg NPK na ha.
Do badan hydrologicznych i hydrochemicznych wytypowano zlewnie polozone
w odleglosci 7 - 10 km na poludnie od Olsztyna [Solarski i in. 2000].
Geomorfologia obszaru badan byla typowa dla terenu Pojezierza Mazurskiego,
rodzaj gleb [Gotkiewicz J., Smolucha J., 1996] sposób uzytkowania: rolniczy, zlewnie
o wystepujacej erozji chemicznej obszarowej, bez wplywu infrastruktury rolniczej
produkcyjnej.
Badania hydrologiczne i hydrochemiczne prowadzono w dwóch rodzajach obiektów badawczych, tzn. zlewnie drenarskie i zlewie odwodnione rowami.
Dreny - zlewnie (dzialy) drenarskie - o powierzchni od 4,7 i 8,0 ha. Odplyw wód
odbywal sie tu bezposrednio, bez dodatkowych przeszkód, z powierzchni 282,0 i 502,0
ha do rowów.

Wplw systemu melioracyjnego

na odplyw skladników nawozowych z gleb ."

33

Rowy - wytypowano zlewnie odwadniane rowami otwartymi, gdzie wody odplywajace z pól uprawnych natrafiaja na filtry w postaci lak, oczek wodnych, mokradel,
które zatrzymuja skladniki wymywane z pól. Te naturalne bariery powinny ograniczac
migracje skladników niesionych przez wody.
W zakres stalych badan wchodzily obserwacje hydrometryczne, wykonywane co
dekade. Polegaly one na pomiarze przeplywu wody w okreslonych przekrojach rowów i na wylotach drenarskich. Nastepnie, na podstawie pomiarów hydrometrycznych, obliczono dla kazdej zlewni splywy jednostkowe srednie miesieczne i roczne
(dm3*s-1 *km-2).

Analizy fizyczne i chemiczne wód odplywajacych poza zlewnie wykonywano, na
ogól, w odstepach miesiecznych. Wody poddano analizom fizycznym i chemicznym,
ogólnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in 1999). Oznaczono: azot amonowy,
metoda Nesslera, azot azotanowy, kolorymetrycznie z kwasem fenolodisulfonowym,
azot azotynowy, kolorymetrycznie z kwasem sulfanilowym, fosfor ogólny po mineralizacji, kolorymetrycznie z chlorkiem cyny (II), fosforany, kolorymetrycznie z chlorkiem cyny (II), potas, metoda emisyjnej spektrometrii atomowej, wapn, metoda emisyjnej spektrometrii atomowej sód, metoda emisyjnej spektrometrii atomowej, magnez, kolorymetrycznie z zólcienia tytanowa.

Wyniki badan
Glównym czynnikiem wplywajacym na obieg wody w srodowisku, a poprzez to na
przemieszczanie biogenów sa warunki meteorologiczne, a najbardziej istotnym czynnikiem, w tym wzgledzie, sa opady i ich rozklad w czasie Brak opadów lub ich niedobór powoduje zanik odplywu co w konsekwencji eliminuje zupelnie przemieszczanie
sie skladników na obszarach zlewni. Wysokie opady przyczyniaja sie do wzrostu odplywów, a tym samym stymuluja obszarowa erozje chemiczna zle\\ni. Czynnikiem
równie istotnym jest temperatura jako wskaznik ilosci energii doplywajacej do ekosystemu. Nizszy doplyw energii to wieksza ewapotmspiracja i zmniejszenie odplywu, ale
równoczesne przyspieszenie procesów biologicznej sorpcji skladników nawozowych.
Wysokie temperatury to równiez przyspieszona denudacja chemiczna gleb i mineralizacja próchnicy. Wysoka wilgotnosc gleb moze ograniczyc doplyw tlenu i szybkie jego
wyczerpanie w okresach cieplych. Przebieg procesów uruchamiania i przemieszczania
skladników nawozowych w glebach jest wynikiem chwiejnego ukladu woda - powietrze.
Rok 1992 charakteryzowal sie podwyzszonymi w stosunku do wielolecia temperaturami o l-2°C, a srednia temperatura roczna osiagnela 8°C i byla wyzsza od przecietnej o l, O°C. Roczna suma opadów wynosila 628 mm. Rozklad opadów byl korzystny
w pólroczu zimowym. Latem wystapila susza glebowa hydrologiczna. Byl to rok
cieply o opadach w granicach normy wieloletniej.

i
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Lata 1993 i 1994 byly zblizone do normalnych. Srednia temperatura roczna wynosila 7,4 oc. Cieplej sza od wielo1ecia byla zima oraz lato. Rozklad opadów byl ró"Vllomierny, a roczna ich suma wynosila 679 i 690 mm. Byly to lata normalne pod wzgledem temperatur i miarkowanie wilgotne.
Rok 1995 byl zdecydowanie cieplejszy od pozostalych. Srednia temperatura roczna wynosila 8,4°C i byla wyzsza od sredniej wieloletniej o 1,5°C. Wyzszej temperaturze towarzyszyla wieksza ilosci opadów (70 l mm). Byl to rok cieply i wilgotny.
Rok 1996 by1 zdecydowanie chlodny (srednia temperatura roczna 5,7°C) i suchy
(415 mm).
Omówiony powyzej uklad warunków meteorologicznych spowodowal, ze odplyw
wód rowami stanowil od 5,5% opadu w roku normalnym do 14,5% w latach wilgotnych (tab. l).

Tabela 1.
Table

1.

Wplyw warunków meteorologicznych i systemu odwodnienia na
odplyw wód z gleb
Tlze e.ffect oj meteorological conditions and the system oj soil
reclamation on the water outjlow from soils

Year characteristic
roku
Dreny
415
053
8,75
628
0.71
679
701
690
Ditches
Drains
5.7
Drains
5,05
Year
4,65
8,4
0,90
4,24
7,33
4,94
7,57
4,80
1,53
2,09
1,21
5,66
7,89
7,4
1,95
0,55
1,93
11,42
1,94
3,45
4,19
7,81
3,00
Rowy
8,76
7,02
0,66
3,16
Dreny
Rokdm3 S-I km-2
oC
flow
Pólrocze
zimoweOverland
I Pólrocze
letnie
Charakterystyka
Splywyjednostkowe
dm3
S-I km-2

System drenarski powodowal zwiekszenie odplywu wód i stanowil on od 9,5%
opadu w roku normalnym do 36% w roku wilgotnym. Wzrost temperatury o 1°C
w roku wilgotnym powodowal 1% znmiejszenia odplywu, natomiast obnizenie temperatury zwiekszalo istotnie odply\v, w wyniku czego w roku suchym (1996) byl on
wyzszy niz w roku normalnym. Istotny 'wplyw na odplyw wód ma okres poprzedzajacy okres badawczy. W roku 1993, który byl podobny do roku 1994, odplyw wód byl
nizszy o 1/_) rowami i 01/"- drenami, gdyz poprzedzal go rok normalny i cieply (1992)
z niedoborem opadów w okresie letnim. Rodzaj systemu melioracyjnego mial równiez
"''Plyw na rozklad odplywu w roku. W przypadku odwodnienia rowami odply\vy letnie
stanowia od 10-40% odplywu rocznego. Odwodnienie drenami powodowalo, ze od-
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Tabela 2. Wplyw systemu odwodnienia na stezenie skladników nawozowych w
wodach odplywajacych z gleb uprawnych [mg dm-3j
Table 2. The effict oj the reclamation system on nutrients concentrations in water
outjlowingfrom cultivated soils (mg dm-3)
P-o g
P-og
zimowe
109
106
103
127
1004
105
110
109
114
125
104
104
100
888
800
879
116
129
123
967
115
102
802
Ditches
Drains
Rok
Year
101
7,95
112
13,1
8,43
Skladnik
Drains
Pólrocze
0,16
Summer
halfletnie
year
9,04
8,83
0,24
0,27
5,25
9,19
10,63
9,23
8,22
8,43
0,20
0,80
0,55
0,49
1,01
14,6
0,14
0,22
0,28
0,26
0,19
0,36
0,13
0,14
0,21
88,2
92,4
0,11
0,15
0,12
0,11
0,38
0,31
6,49
0,29
7,93
0,24
0,09
0,10
0,05
0,53
0,37
0,16
9,10
0,91
96,8
1,62
81,6
1,13
16,3
0,14
1,28
0,20
1,85
17,8
12,3
15,7
74,8
2,23
4,63
3,18
2,41
14,4
1,06
4,22
0,08
2,71
0,39
8,08
3,44
0,02
69,9
1,84
0,33
0,04
6,68
1,45
4,14
7,83
3,69
3,20
14,4
2,58
8,88
9,32
0,09
00,46
14,5
,25
Winter
year
96,8
0,13
0,15
0,17
0,07
0,17
90,3
0,48
2,36
4,97
0,77
0,96
0,54
2,11
0,12
0,18
4,28
0,69
1,88
4,63
0,20·
0,67
14,8
0,11
10,7
13,5
0,10
0,08
0,11
0,13
0,16
0,20
0,28
9,37
89,8
0,25
0,06
3,91
3,65
3,94
3,71
3,21
96,0
84,7
90,9
90,7
76,9
75,8
Dreny
Rowy
Component
8,26
7,79
6,72
7,31
Dreny half
6,76
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cd. tab.2
P-og
N-N03 Summer
P-P04
Pólrocze
zimowe
105
986
971
955
911
104
103
10.3
Pólrocze
letnie
Ditches
Drains
Skladnik
Rok
Year
0,51
half
vear
0,52
3,83
4,80
11,6
4,69
9,70
3,87
12,8
0,15
0,27
Winter
0,09
0,12
0,10
90,0
91,2
4,58
0,16
0,17
0,19
1,48
1,00
0,32
0,36
3,91
13,9
90,6
0,15
0,57
0,46
0,11
0,10
Rowy
Component
Dreny
Dreny halfvear

Odplyw skladników z gleb jest wypadkowa ilosci odprowadzanej wody i ich stezen.

plywy letnie byly od 2 do l l-krotnie wyzsze niz przy odwodnieniu rowami i stanowily
od 41-52 % odplywu rocznego.
Reasumujac, nalezy stwierdzic, ze odwodnienie drenami nie tylko 2-krotnie zwieksza odplyw wód w ciagu roku, ale powoduje równiez intensywne odwadnianie latem,
które przy odwodnieniu rowami jest niewielkie.
System melioracyjny odprowadzajac wody z górnych warstw gleby przyczynia sie
do zwiekszeniajej
natlenienia i przyspiesza procesy mineralizacji. Szybko odplywajace wody zabieraja unieruchamiane
skladniki i powoduja, ze nie zostaja one pobrane
przez rosliny. Stad system drenarski przyspieszajac
uruchomienie skladników, moze
w okresach czestego doplywu wody z opadów lub topnienia sniegu, oraz w okresie
poza wegetacyjnym,
a takze gdy nie ma okrywy roslinnej w okresie letnim i jesiennym, przyspieszyc odplyw skladników z gleb. Z drugiej strony obnizony poziom wód
gruntowych sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego i zwieksza mozliwosc pobierania skladników nawozowych z glebszych warstw profilu glebowego.
Przeprowadzone
badania wykazaly (tab. 2), ze srednie z 5 lat stezenie skladników
w odplywajacych wodach, istotnie zalezalo od systemu melioracyjnego. Wody drenarskie cechowalo l2-krotne wyzsze stezenie azotanów, co nalezy przypisac lepszemu
natlenieniu gleb i szybszemu wymywaniu powstajacych
azotanów. Potwierdza to o
50% wyzsze stezenie azotanu azotu amonowego w wodach rowów. Drenowanie zwiekszylo równiez stezenie wapnia w wodach (o 13%) i zmniejszylo stezenie potasu (o
21 %) w stosunku do wód odprowadzanych
rowami.
Odplyw skladników z gleb jest wypadkowa ilosci odprowadzanej
wody i ich stezen. Na badanych
N-NH/;

obiektach

odplywalo

sredniorocznie

ok. 22 kg N-N03";

0,5 kg

0,3 kg P; 6,4 kg K; 168 kg Ca i 14 kg Mg z l ha zlewni drenarskich i lkg
N-N03";
0,4 kg N-NH/;
0,1 kg P; 2,5 kg K; 56 kg Ca i 8, l kg Mg z l ha zlewni
odwadnianych rowami (tab. 3).

Tabela 3. Wp~Vl1) systemu odwodnienia na wielko§c ladunku skladnikÓw
nawozol1,ych odplY'ri'ajqcych z wodami z gleb uprawnych [kg ha-l]
Table 3. The ejject afthe rec/amation ,system on the loads' ofnutrients exported with
water outjlowing.from cultivatedsoils [kg ha-l]
I
O,ol

Winter
Drenv half Pólrocze
vear
zimowe
168
144
Drenv
0,05
282
105
7.21
138
249
0.15
1.94
89.6
0.96
1.35
Year
0.17
0.24
0.03
Rok
14.08
119
162
9.93
526
1.55
0,56
111
Ditchcs
Ditches
Drains
2.53
0,05
0,43
5.02
0.273,46
0.16
0.09
0.21
0.10
Pólrocze
letnie
70.8
1.61
0.12
4.99
11.1
Lal
Skladnik
0.69
38.5
6,91
0,98
1.08
0,03
0,22
0.53
0.Q3
3.26
25.2
45,3
49.7
0.26
23.2
0,01
94,3
0.03
0,42
0,02
10,83
8.87
3,47
0.29
0.19
O,ol
1.06
3.75
12.7
0,14
0.29
0.13
K
0.17
18.9
0.65
1.99
Summer
halfvear
0.07
0,26
0,10
9.07
0,81
6.58
0.01
3.77
7,50
0,24
1.58
55.9
10,2
0,89
31,0
3,33
7,45
11,1
7,79
0,14
0.06
3.06
0,08
11,4
3,48
0,15
0,37
0,58
0,16
0,45
1,66
0,47
0.08
23,0
OA8
1,80
21,02
46,5
3,50
0,33
1,1214,5
0,64
1,43
9,65
lU
4,86
3.23
1.90
25,0
36,1
0,0911,7
0,(J4
32,2
0,32
7,17
0,06
10,6
1,62
2,00
40,5
0,41
0,57
17,3
42,0
78,7
13,8
0,13
0,04
0,31
18,5
7,29
11,89
3,75
5,74
0,27
21,8
0,06
0,30
3,03
1,11
0,13
9,34
0,29
8,23
1,07
19,0
11,3
4,91
6,28
0,08
0,12
0,Q3
0,24
0,97
4,92
6,37
0,24
0,65
8,18
0,12
0,07
3,46
0,72
0,40
2,94
2,47
6,40
4,78
58,1
18,6
85,9
20,4
95,3
13,2
49,9
67,6
1,57
Dreny
Rowy
1.89
0,17
0,25
P-P04
0,13
0,16
0,06
0,31
12,7
6,41
2,60
3,18
Ra\\y
0.14
Campanent
0,05
0,08
P-ag
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Intensy"mosc odwadniania wplywa wiec przede wszystkim na zwiekszenie odplywu z gleb skladników latwo rozpuszczalnych (N03-' K, Mg i Ca). Silny zwiazek ladunku skladników z wielkoscia odplywu wód wystapil w poszczególnych latach. Najwyzsze straty azotanów potasu, magnezu i wapnia wystapily w roku wilgotnym i umiarkowanie cieplym (1994). Byly one 2-krotnie wyzsze od srednich z wielolecia. W roku
normalnym pod wzgledem opadów i cieplym (1992), w którym wystapily najkorzystniejsze warunki rozwoju roslin, odplyw skladników z gleby byl najmniejszy, gdyz
ograniczalo go zmniejszenie odplywu wód (5,6 -9,5 %) i wykorzystanie przez rosliny.
W roku suchym i chlodnym odplyw skladników byl wyzszy niz w roku przecietnym,
gdyz sprzyjaly mu nizsza ewapotranspiracja i zwiekszony odplyw wód oraz slabe
wykorzystanie przez rosliny.
Przeprowadzone badania wykazaly, ze glówna czesc odplywu skladników z gleb,
odbywa sie w pólroczu zimowym. Jednak proporcja miedzy wplywem zimowym
i letnim zalezy wyraznie od systemu odwodnien. Odplyw letni rowami byl minimalny
i wynosil ok. 1,1 kg N-N03-; 0,2 kg N-NH/; 0,05 kg P; 0,6 kg K; 3,3 kg Mg i 14,0 kg
Ca. Wartosci te byly zblizone do odplywów z obszarów seminaturalnych [Koc i wsp.
1996]. Znaczny ladunek biogenów byl odprowadzany drenami w lecie. Jednak odplyw
letni moze ulegac sorpcji biologicznej. Szczególnie niebezpieczny jest odplyw zimowy,
który wystarczy do przekroczenia ladunków dopuszczalnych, a czesto niebezpiecznych dla zbiorników wodnych, gdy sorpcja w srodowisku jest w tym okresie niewielka. Odplyw zimmvy jest szczególnie wysoki w latach wilgotnych z obszarów drenowanych.

Wnioski

°

2.

3.

4.

l. ilosci odplywajacych z gleb wód i wyniesionego z nimi ladunku biogenów
decydowal przede wszystkim system melioracji odwadniajacych i warunki meteorologiczne. Drenowanie zwiekszylo roczny odplyw wód o ok. 2-krotnie, a w
pólroczu letnim 2-10 krotnie w stosunku do odwadniania rowami. Odplyw wód
wzrastal w latach wilgotnych i chlodnych.
Drenowanie poprawialo natlenienie gleb i przemieszczanie w glebie uruchamianych azotanów 12 krotnie, co zwiekszylo ich stezenie w wodach w porównaniu
z systemem odwodnienia rowami.
Istotny wplyw na stezenie biogenów w wodach drenarskich mialy warunki meteorologiczne. W latach o normalnych opadach i cieplych sprzyjajacych rozwojowi
roslin, stezenia skladników w wodach maleja. W zrost stezen nastepuje w lata
chlodne.
Wody w pólroczu zimowym charakteryzowaly sie wyzszymi stezeniami azotanów o 20%, wapnia o 15%, magnezu o 5%. Azot amonowy i potas wystepowaly
w wyzszych stezeniach w wodach letnich.

Wplw systemu melioracyjnego
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System drenarski w porównaniu do rowów wyraznie zwiekszal roczny odplyw
skladników rozpuszczalnych; azotanów - n-krotnie, potasu - 2,5-krotnie, magnezu - l ,5-krotnie i wapnia - 3-krotnie. System drenarski odprowadzal znaczna ilosc
biogenów równiez latem; l OO-krotnie azotanów, potasu 5-krotnie, wapnia 5-krotnie i magnezu 2-krotnie, wiecej niz system odwodnienia rowami.
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Józef Koc, Kamil Solarski
Effect of a reclamation

system on the outf1ow of fertilizing components from
agriculturally used soils

Summary
The results of comparative studies on the outflow ofwater and dissolved substances from small agricultural catchments located in the region ofthe Olsztyn Lake District, which geomorphology is characteristic for young glacial areas, are showed in the
paper. Hydrological and hydrochemical investigations were performed in four catchments where two types of reclamation systems functioned: drains and ditches. The
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drainage catchments covered 4.7 and 8. O ha of area. The outflowing water was directly transported towards ditches. The outflows ofwater and nutrients transported from
ditch catchments, of282 i 502 ha of area, were directed into natural filters as mid-field
ponds, wetlands and meadows. The natural barriers limited the nutrients carried away
with ditch water.
The amounts of the substances leached from the soils were depended on a type of
the reclamation system and meteorological conditions. Drainage increased annual outflow by 2 times and in the summer half year even by 10 times, in comparison to
ditches. The increase in water outflow was stated during humid and cold years. It was
also observed that drainage improved soil oxidation and the transport ofnutrients.
Meteorological conditions are an important factor influencing the concentrations of
nutrients in drainage water. During warm years with an average sum ofprecipitation,
concentrations of nutrients were lower in comparison to cold years. Water, in the
winter half year, showed higher concentrations of nitrates and magnesium, whereas in
the summer half year the ammonia and potassium showed higher concentrations.
The drainage system considerably increased the outBow of such components as:
nitrates- 22-times, potassium - 2.5-times, magnesium- 1.5-times and calcium - 3times in comparison to ditches. The drainage system exported also significantly higher
amounts of nutrients during the summer: 100-times more of nitrates, 5-times more of
potasium and calcium and 2-times more ofmagnesium than the system of ditches.

Prof. dr hab. Józef Koc
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
Plac Lódzki 2, 10-719 Olsztyn
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ZNACZENIE POKRYWY GLEBOWO-ROSLINNEJ
W PROCESIE ABSORPCJI ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERYCZNYCH

Slawomir Szymczyk, Katarzyna Glinska-Lewczuk

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W latach 1994-200 l na Pojezierzu Olsztynskim prowadzono badania nad znaczeniem szaty roslinnej w procesie absorpcji zanieczyszczen doplywajacych wraz z opadami atmosferycznymi. Okreslono sklad chemiczny wód odprowadzanych strumieniem ze zlewni lasu mieszanego w latach o zróznicowanej wilgotnosci. Roczna depozycja jonów utworzyla nastepujacy ciag malejacy: Ca2+ > S-SO > Mg2+ > Na+> K+
> N-NH4- >N-N03-> P og. . Ograniczenie mozliwosci fitosorpcji zanieczyszczen atmosferycznych w zlewni lesnej powoduje zarówno nadmiar jak i niedobór opadów.

t

W roku wilgotnym wzrasta wymycie N-NH4-, POg'Ca2+, Mg2+ i S-SO/,
normalnym N-N03-i Na+ a w roku bardzo suchym K+i P-PO/o
Slowa kluczowe: opady, sorpcja, las mieszany, sklad chemiczny

w roku

Abstract
In the period of 1994-2001 the research on significance ofthe vegetation cover in
the process of absorption of pollutants supplied by precipitation was carried on. Chemical composition of stream water tlowing out of mixed forest catchment was analysed with regards to humidity of a year. Annual deposition created the following decreasing order ofions: Ca2+ > S-S 4 2- > Mg2+ > Na+> K+> N-NH 4+>N-NO 3 -> P og. The
excess and deficit ofrainwater limited phytosorption ofpollutants in the forest catch-

°

ment. The leaching ofN-NH/, Pog' Ca2+, Mg2+ and S-sot increasedin a wet year, NNa+in anormaI year, whereas K+i P-PO/ in a dry year.
Key words: precipitation, sorption, mixed forest, chemical composition
N03-and

Wstep
Obieg substancji w zlewnijest powiazany z obiegiem wody i glównie uzalezniony
od opadów atmosferycznych,

ewapotranspiracji

oraz splywu powierzchniowego

i wgleb-
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nego. Zlewnia jest systemem otwartym, w którym na wejsciu sa wody opadowe
i zawarte w nich substancje, a na wyjsciu odplyw ze zlewni ewapotranspiracja. Mozna wiec obliczac bilans substancji w zlewni i cennym byloby okreslenie roli poszczególnych elementów przyrodniczych w ksztaltowaniu skladowych tego bilansu. Duza
aktywnosc osrodków nizowych i wyzowych tworzacych sie nad Europa Srodkowa
wplywa na znaczna zmiennosc opadów atmosferycznych w czasie i przestrzeni [Lipinski 2003; Mioduszewski 1998]. W takich warunkach stezenie skladników chemicznych w wodach powierzchniowych i gruntowych podlega znacznej zmiennosci sezonowej spowodowanej przede wszystkim czynnikami klimatycznymi (opady i temperatura), srodowiskowymi i biologicznymi zachodzacymi na terenie zlewni [Durkowski,
Woroniecki 2001, Koc i in. 2003]. Wzbogacenie wód substancjami odplywajacymi
z gleb zalezy od budowy geologicznej podloza zlewni, uksztaltowania terenu, rodzaju
gleb, zdolnosci buforowych i sorpcyjnych gleb, sposobu zagospodarowania zlewni
oraz warunków klimatycznych modyfikujacych dostepnosc wody dla roslin [Koc i in.
2003; Koc i in. 2002; Lipinski 2003; Miler i in. 2001; Szpakowska, Zyczynska-Baloniak 1992)]. Na obszarach poza rolniczych dodatkowe, a czesto podstawowe zródlo
biogenów stanowia opady atmosferyczne obciazone zanieczyszczeniami pochodzacymi z naturalnego obiegu biogeochemicznego oraz ze zródel antropogenicznych [Krzemien i in. 1990, Sapek 1998]. Najwieksze ladunki biogenów wynoszone saz obszaru
zlewni intensywnie zagospodarowanych rolniczo oraz z terenów lezacych w bezposrednim sasiedztwie wsi [Durkowski i Woroniecki 2001, Koc i in. 2003]. Dlatego
podjeto badania nad rola i znaczeniem pokrywy glebowo-roslinnej w procesie absorpcji zanieczyszczen atmosferycznych w zlewni o niewielkim nasileniu antropopresji.

i

Material i metody
Badania przeprowadzono w latach 1994-2001 na Pojezierzu Mazurskim. Do badan wytypowano strumien odprowadzajacy wody z obszaru zlewni prawie calkowicie
pokrytej lasem mieszanym, w której dominuja gleby lekkie (piaski slabogliniaste i gliniaste). W analizowanym okresie badan wyrózniono pólrocze letnie (miesiace V-X)
i zimowe (miesiace XI - IV), okresy wiosenny (miesiace III i IV) i letni (miesiace VIIIX) oraz na podstawie ilosci opadów atmosferycznych wyrózniono lata charakterystyczne: rok bardzo suchy, normalny i wilgotny (Nowicka i in. 1994]. Wody do badan
pobierano raz w miesiacu, i oznaczano w nich azot amonowy (N-NH/) metoda Nesslera, azot azotanowy (N-N03') - kolorymetryczni e z kwasem disulfofenolowym, fosfor ogólem po procesie mineralizacji i P-PO/,- kolorymetryczni e z chlorkiem cynowym (II), jony: K+, Ca2+,Na+ - metoda emisyjnej spektrometrii atomowej, Mg2+ kolorymetrycznie z zólcienia tytanowa, chlorki - metoda Mohra oraz siarke (S-Sa
- nefelometrycznie. Ladunek biogenów deponowany na obszar zlewni obliczono jako
iloczyn wielkosci opadów (mierzonych w stacji meteorologicznej Katedry Meteorolo-

t)
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gii i Klimatologii UWM w Olsztynie, polozonej w Tomaszkowie na terenie prowadzonych badan) i oznaczonego ich skladu chemicznego. Wielkosc odplywu poszczególnych pierwiastków obliczono mnozac przeplyw przez ich stezenie w wodzie. Uzyskane wartosci transportu skladników dzielono przez obszar zlewni i w ten sposób uzyskano wielkosc ich odplywu z powierzchni l ha.

Wyniki i dyskusja

Szczególowa analize oddzialywania okrywy roslinnej na akumulacje substancji deponowanych z atmosfery wykonano dla lat charakterystycznych pod wzgledem ilosci
opadów. W omawianym wieloIeciu wyrózniono rok bardzo suchy (1996- 408mm),
rok normalny (1994 - 649mm) i rok wilgotny (1995 - 7l7mm). Zarówno w roku
bardzo suchym jak i wilgotnym wiekszosc opadów (odpowiednio 75 i 62% sumy
rocznej) wystepowala w pólroczu letnim, natomiast w tzw. roku normalnym w obydwu pólroczach sumy opadów byly malo zróznicowane. Opady atmosferyczne stanowia wazne zródlo wzbogacania gleb w substancje chemiczne, co moze przyczyniac sie
Tabela 1. Doplyw skladników biogennych w wodach opadowych w latach
charakterystycznych (kg·ha-l).
Table 1. Nutrients supply with precipitation in characteristic years (kg·ha-l).
Annual
Pólrocze
Pólrocze
roczna
Pólrocze

er

mer
roczna
Winter
sum
sum
AnnuaI
Letnie
Summer
Half
ear
Zimowe
roczna
Rok bardzo
Half
suchy
ear
Suma
Wet
Normal
year
year
2,95
7,25
1,82
Rok
wilgotny
20,6
9,49
2,69
5,12
0,18
0,40
1,05
0,22
5,43
1,94
2,45
1,34
2,32
0,51
2,95
0,72
5,27
2,54
0,21
8,58
Rok
normalny
21,0
18,3
39,0
4,90
2,69
1,23
2,09
2,43
2,67
10,0
0,24
7,61
3,12
2,67
1,05
0,52
5,02
1,29
1,57
1,34
0,78
2,06
0,12
0,45
0,09
0,45
0,55
0,24
3,85
1,93
4,72
1,93
18,3
3,92
2,13
5,79
0,88
2,81
1,62
6,55
5,74
7,9
14,4
5,14
3,11
8,37
10,8
Letnie
Letnie
5,49
7,69
4,78
0,69
3,55
34,6
Summ
Suma
Suma
11,4
4Sum

11,5
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do zanieczyszczenie srodowiska [Koc i in. 2003, Sapek 1998]. W omawianych latach
wraz opadami atmosferycznymi najwiecej na powierzchnie 1 ha zlewni docieralo,
w kolejnosci: 21,02-39,00 kg Ca2+ > 10,88-14,46 S-sot>
5,79-10,04 kg Mg2+ >
3,92-10,02 kg Na~ 2,81-8,58 kg K+> 5,27-7,25 kg N-NH/> 2,06-2,45 kg N-N03->
0,40-1,57 kg Pag w tym 0,21-0,69 kg w formie P-PO/ (Tab. 1). Najwieksza depozycje substancji (poza zwiazkami fosforu i jonami wapnia) stwierdzono w roku wilgotnym, co wskazuje na znaczny wzrost ich dostawy wraz ze zwiekszaniem sie sum
opadów. Podobna zaleznosc wystapila równiez w obrebie poszczególnych lat badan.
Wyzsza depozycje substancji stwierdzono w pólroczu z wieksza suma opadów, co
bylo szczególnie widoczne w roku normalnym i w roku wilgotnym.
W analizowanych latach, znacznie rózniacych sie wielkoscia i rozkladem opadów
z powierzchni 1 ha zlewni lasu mieszanego rocznie, odplywalo w kolejnosci: 70,9-10 1
kg Ca2+> 9,31-14,0 kg S-sot> 9,54-15,9 kg Mg2+> 7,86-10,1 kg Na+> 1,43-5,48 kg
K+> 0,26-1,02 kg N-NH4+> 0,23-0,77 kg N-N03-> 0,15-0,35 kg Pag w tym 0,10-0,17
kg w formie P-PO/ (Tab. 2). Najwyzsze straty Ca2+, S-S04' Mg2+ N-NH/ i Pag'
wystepowalo w roku wilgotnym, Na+ i N-N03- w tzw. roku normalnym, a K+ i rozpuszczalnych form fosforu (P-PO/) w roku bardzo suchym.
Przeprowadzone badania wskazuja jednoznacznie na wysoka redukcje ladunku
substancji docierajacych na obszar zlewni z opadami w stosunku do ich odplywu
strumieniem lesnym. Wazna rola szaty roslinnej obszarów lesnych w akumulacji zanieczyszczen atmosferycznych jest bezsprzeczna, jednak depozycja skladników biogennych na teren zlewni lesnej nie w pelni jest absorbowana przez gleby i rosliny.
Skladniki wody opadowej modyfikowane woda glebowa wchodza w reakcje z kompleksem sorpcyjnym powodujac w niej istotne zmiany, co moze indukowac zwiekszenie odplywu substancji [Glinska-Lewczuk i Koc 2003, Koc i in. 2003, Sapek 1998].
Znacznie wyzszy doplyw skladników wraz z opadami niz potrzeby pokarmowe szaty
roslinnej w roku wilgotnym ogranicza mozliwosc adsorpcji zanieczyszczen atmosferycznych przez kompleksy lesne. Potwierdza to wystapienie najwyzszych odplywów
wiekszosci z omawianych skladników w roku bardzo wilgotnym.
Znaczaca role w redukcj i zanieczyszczen pochodzenia atmosferycznego potwierdza wystapienie we wszystkich analizowanych latach znacznej przewagi doplywu nad
odplywem najwazniejszych skladników biogennych (N i P), K+ w roku normalnym
i w roku wilgotnym oraz Na+ w roku wilgotnym (Tab. 3).
Pod wzgledem efektywnosci redukcji omawianych skladników nalezy uszeregowacje nastepujaco N-NH4+(do 20-krotnie) > N-N03 (do lO-krotnie) >P (do 9-krotnie)
>P-P04 (do 5-krotnie) K+ (do 6-krotnie) >Na+ (do 13%). Nalezy podkreslic, ze najwyzsza redukcja zwiazków azotu i fosforu wystapila w roku normalnym, co nalezy
tlumaczyc intensywniejszym wzrostem i rozwojem roslinnosci w korzystniejszych
warunkach temperatury i zaopatrzenia w wode. Wyzszy, w porównaniu do dostawy
atmosferycznej odplyw Ca2+, S-SO/- i Mg2+oraz K+ (w roku bardzo suchym) i Na+
(w roku bardzo suchym i w roku normalnym) wskazuje na ograniczona role lasu
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Tabela 2. Wplyw ilosci i rozkladu opadów na odplyw biogenów z obszaru zlewni
lasu mieszanego (kg'ha,I rok'I).
Table 2. The ejJect oj amount and distribution oj precipitation on the nutrient
outflo w jrom the mixedjorest catchment (kg' ha-I year-I).
roczna
we
we
Pólrocze
Pólrocze
S1.U11
Pólrocze
S1.U11
roczna
Annual
Annual
Summer
Letnie
Suma
Zimowe
rocma Letnie
Rok
Letnie
bardzo Halfyear
suchy
Wetyear
100
Halfyear
24,9
6,11
0,06
9,31
4,97
14,2
6,48
Rok
Rok
wilgotny
nonnalny
0,83
0,19
0,86
0,14
0,26
0,12
1,02
2,88
0,11
0,17
0,09
0,20
0,24
0,35
0,08
0,11
7,91
15,90
13,78
8,00
4,75
4,33
3,53
0,08
51,1
49,8
0,10
88,2
0,04
34,2
35,5
0,08
0,09
14,0
10,8
5,58
4,15
4,03
8,90
10,1
0,78
0,95
0,57
1,43
1,73
0,29
2,60
0,34
0,13
0,18
0,27
0,15
0,12
0,13
0,13
0,26
0,23
7,99
5,78
5,47
4,07
Nonnal
year
0,08
54,0
0,16
35,0
0,17
Summer
Winter
Winter
Summer
12,0
ZimoZimo57,86
,48
0,63
70,9
9,54
Suma
Suma

mieszanego w ich adsorpcji, co moze byc spowodowane zarówno slabym wlasciwosciami sorpcyjnymi gleb lekkich, jak i wynikac z mniejszego zapotrzebowania (w porównaniu do NPK) na te skladniki. Dodatkowo nastepowal odplyw produktów chemicznej denudacji litosfery.
Na wazna role szaty roslinnej w procesie redukcji zanieczyszczen atmosferycznych wskazuje równiez znaczne zróznicowanie odplywu biogenów strumieniem lesnym w okresie letnim i zimowym. Najwyzsze róznice pomiedzy analizowanymi pólroczami w ograniczeniu odplywu zwiazków azotu i fosforu, s-sa 4 2- i K+ stwierdzono
w roku normalnym, w którym znacznie wyzsza redukcja wystapila w pólroczu letnim,
co zapewne bylo zwiazane z intensywniejsza, w warunkach wlasciwego uwilgotnienia
fitosorpcja tych skladników. Natomiast w pozostalych omawianych latach charakterystycznych (rok suchy i wilgotny) znacznie nizsza adsorpcja wiekszosci skladników
wystapila w okresie letnim, co nalezy tlumaczyc znaczna dysproporcja wielkosci opadów pomiedzy poszczególnymi porami roku - wieksza ich ilosc wystapila w pólroczu
letnim. Nieco nizsze zróznicowanie wielkosci odplywu pomiedzy porównywanymi
pólroczami stwierdzono w roku bardzo suchym, co jest zwiazane z nizsza depozycja
zanieczyszczen i mniej intensywnym lugowaniem skladników w warunkach nizszej
podazy opadów.
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Tabela 3.
Table 3.
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Wielkosc redukcji zanieczyszczen atmosferycznych (doplyw/odplyw) w
zlewni lasu mieszanego.
Reduction of the atmospheric deposition (deposition/ outjlow) in the
mixedforest area

sum
Pólrocze
Pólrocze
sum
roczna
Halfyear
Annual
Winter
Summer
Summer
Letnie
Suma
Pólrocze
Suma
Rok
bardzoHalfyear
suchy
roczna
Zimowe
Zimowe
112
07
07
Zimowe
Wetyear
102
166
Halfyear
20.3
Rok
normalny
Rok
wilgotny
0,6
0,8
1,3
11,3
2,7
0,2
5,5
5,6
8,1
3,4
0,6
5,0
2,0
1,0
0,6
1,1
1,3
16,8
17,5
17,6
0,4
4,0
7,6
0,5
0,4
3,6
8,6
1,2
0,5
7,1
3,9
1,1
6,0
9,3
24,6
1,0
9,6
1,1
7,5
4,9
1,5
0,3
1,2
10,2
6,5
7,1
Normalyear
4,1
Winter
Annual
0,6
0,6
8,7
0,5
0,8
1,0
Suma

NH4+

W procesie odplywu skladników biogennych z obszaru zlewni lesnej istotne znaczenie odgrywalo uruchamianie znacznych zasobów wód w okresie wiosennym (marzec i kwiecien) w skutek roztopów i opadów wczesnowiosennych przy ograniczonej
fitosorpcji skladników mineralnych. W zaleznosci od rodzaju skladnika, wielkosci opadów w danym roku odplyw poszczególnych biogenów z obszaru zlewni pokrytej lasem mieszanym w okresie wiosennym (miesiace III i IV) stanowil od 7 do 35% odplywu rocznego, a w miesiacach letnich (miesiace VII-IX) od 12 do 42% odplywu rocznego (Tab. 4). Sposród analizowanych skladników (poza N-NO) najwyzszy udzial
odplywu wiosennego w odplywie rocznym stwierdzono w roku normalnym, natomiast
najnizszy w roku wilgotnym. Niski udzial odplywu wiosennego w calorocznym w roku
wilgotnym byl spowodowany glównie rozkladem opadów atmosferycznych, których
wiekszosc wystapila w miesiacach letnich powodujac intensywniejsze odplywy badanych zwiazków (poza K+i S-Sa/l
Wiaze sie to zarówno z wyzsza depozycja skladników (wyzsze opady), jak równiez intensywniejszym ich wymywaniem z gleb lekkich. Natomiast najnizszy udzial
odplywu letniego w calorocznym stwierdzono w roku normalnym, charakteryzujacym
sie optymalna dla szaty roslinnej lasu mieszanego iloscia opadów atmosferycznych
w okresie wegetacji, co umozliwilo lepsza ich bioak:umu1acje.
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Tabela 4. Udzial odplywów wiosennego i letniego w sumie odplywu rocznego
biogenów (%)
Table 4.
Contribution oj the spring and summer outflows in the annual sum oj
nutrient export (%)
Rok
Normal
yearRok
normalny
24
7
27
2220
25
18
15
25
22
23
19
38
17
36
15
11
16
14
42
22
12
33
17
18
9
35
28
21
13
bardzo
Rok
Odplyw
wiosenny
SpringOdplyw
outflow letni Summer outflow
20
17
16
15
19
17
20
Verydry
suchy
Rok
Vet
year
wilgotny
suchy year

Wnioski
1.

2.

3.

Wielkosc dostawy atmosferycznej substancji chemicznej jest silnie uzalezniona
od ilosci opadów atmosferycznych. Wraz z opadami atmosferycznymi na powierzchnie 1 ha zlewni rocznie docieralo w kolejnosci do: 39,0 kg Ca2+> 14,4 ssa/"> 10,0 kg Mg2+> 10,0 kg Na+> 8,58 kg K+> 7,25 kg N-NH/> 2,45 kg NNO]-> 1,57 kg Pag.w tym 0,69 kg w formie p-pot.
Najwazniejsza role w procesie adsorpcji zanieczyszczen dostajacych sie wraz
z opadami atmosferycznymi na teren zlewni odgrywa wielkosc i rozklad opadów,
które determinuja doplyw skladników chemicznych na teren zlewni i mozliwosc
ich bioakumulacji.
Z powierzchni 1 ha zlewni lasu mieszanego w warunkach Pojezierza Olsztynskiego rocznie odplywa do: 101 kg Ca2+> 14,0 kg s-sa/"> 15,9 kgMg2+ > 10,1 kg
Na+> 5,48 kg K+> 1,02 kgN-NH/> -0,77 kgN-NO]->-0,35 kg Pag.w tym 0,17
kg p-pot. Zarówno nadmiar jak i niedobór opadów powoduje ograniczenie mozliwosci fitosorpcji zanieczyszczen atmosferycznych na obszarze zlewni lesnych.
W roku wilgotnym wzrasta wymycie N-NH/, Pag.Ca2+,Mg2+i S-SO/", a w roku
bardzo suchym K+ P-PO

i
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Udzial wiosennego i letniego odplywu w odplywie rocznym biogenów, z obszaru
zlewni lesnej jest uzalezniony od wielkosci i rozkladu opadów w roku oraz od
rodzaju skladnika. Generalnie odplyw wiosenny stanowi najwieksza czesc odplywu rocznego w latach suchych i normalnych, a odplyw letni w latach wilgotnych.
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Significance of soil- plant cover in the process
of atmospheric pollutants absorption

Summary

In the years 1994-2001 the research aimed at the significance of vegetation cover
on the absorption ofpollutants supplied by rainwater in the Olsztyn Lakeland were
conducted. The study object was the mixed forest catchment, where light soils prevai1ed. In the period ofinvestigation a dry (1996 - 408mm), normal (1994- 649mm) and
wet (1995 - 71 7mm) years were distinguished. Annua1 deposition of substances on 1
ha ofarea was as follows: 101 kg Ca2+ > 14.0 kg S-SO/> 15.9 kg Mg2+> 10.1 kg Na+
> 5.48 kg K+> 1.02 kg N-NH/> 0.77 kg N-NO)' > 0.35 kg Paginc1uding 0.17 kg PPO/o The results showed a significant reduction ofthe amounts of substances entering the catchment with precipitation in comparison to their outflow with the forest
stream. Both the excess and deficit of rainwater limited Phytosorption of pollutants in
the forest catchment. The 1eaching of N-NH4' Pag,Ca2+,Mg2+and S-SO/increasedin
a wet year, N-NO)' and Na+ in anormai year, whereas K+ i P-PO/, in a dry year.
A contribution of spring and summer outflow in the tota1 annua1 load of nutrients
depended on amount and distribution ofprecipitation over a given year as weIl as on
the component. In general, spring outflow forms the maximal part of annual outflow of
substances in dry and normal years, whereas summer outflow dominates in wet years.

Dr inz. Slawomir Szymczyk
Katedra Melioracji i K.sztahowania Srodowiska
UWM w Olsztynie
Pl. Lódzki 2, 10-718 Olsztyn
szymek@uwm.edu.p1

ZNACZENIE ODPL YWÓW MELIORACYJNYCH
W KSZTAL TOWANIU CHEMIZMU WÓD STARORZECZY.
CZESC I.
MINERALNE FORMY AZOTU!

Katarzyna Glinska-Lewczuk,

Szymon Kobus

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W latach 2002 do 2004 prowadzono badania nad wplywem rowów melioracyjnych
na zawartosc mineralnych form azotu w wodach starorzeczy polozonych w dolinie
srodkowej Lyny, w pólnocno-wschodniej
Polsce. Badania wykazaly, iz rowy
melioracyjne stanowia istotne zródlo wody oraz zawartych w niej skladników
biogennych, powodujac wzrost stezen N-N03 i N-N02 w starorzeczach. Obciazenie
wód starorzeczy mineralnymi formami azotu jest nierównomierne w ciagu roku,
najwieksza zawartosc azotu azotanowego i amonowego stwierdzono w pólroczu
zimowym. W krajobrazie rolniczym dolin rzecznych, starorzecza moga funkcjonowac
jako efektywne filtry biogeochemiczne, skutecznie ograniczajacych odplyw substancji
nawozowych do rzek.
Slowa kluczowe: starorzecze, jakosc wód, sklad chemiczny, rów melioracyjny

Abstract
Hydrochemical studies of oxbow lakes were carried out in the middle Lyna River in
north-eastern Poland. Results showed that input from arabIe lands and grasslands is
one of the most important sources of nitrogen supply to the reservoirs. The rec1amation outilows rich in nutrients stimulate the development of eutrophication. The process is accelerated when an oxbow lake becomes a trap for nutrient efiluents from
rec1amation systems dewatering highly-managed arabIe lands or grasslands. The re servoirs undergo advanced hypertrophy, overgrowth and eventually disappearance. In
agriculturallandscapes of river valleys, oxbow lakes may function as very effective
biogeochemical filters contributing to sediment trapping, nutrient removal and river
pollution prevention.
Key words: oxbow lake, water quality, nutrients, rec1amation ditch
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Wstep
Integralnym elementem w krajobrazie meandrujacych rzek sa starorzecza. Wystepuja one zazwyczaj wzdluz srodkowego biegu rzek, i podobnie jak inne ekosystemy
dolinowe podlegaja zasilaniu nie tylko w wode, ale i substancje biogenne z róznych
zródel: ze splywu powierzchniowego, zasilania rzecznego i gruntowego. Na starorzecza oddzialuja takze doplywy z terenów do nich przyleglych, bogate w skladniki biogenne niewykorzystane w produkcji rolniczej lub wprowadzone do obiegu przez zwierzeta (np. na pastwiskach).
Istotnym czynnikiem, który w znaczacy sposób zaburza naturalna interakcje miedzy rzeka a jej dawnym korytem sa systemy melioracyjne. Ich funkcjonowanie w
dolinach rzecznych ma zwykle na celu obnizenie poziomu wód gruntowych. Jednoczesnie w znaczacy sposób przyczynia sie do odprowadzenia skladników chemicznych rozpuszczonych w wodach odplywajacych z terenów rolniczych [Koc i in. 2002,
Solarski, Solarska 1990J.
Proces degradacji ekosystemów wodnych przyspieszony wskutek doplywu substancji dostarczanych rowami odwadniajacymi grunty orne lub uzytki zielone jest szeroko opisywany w literaturze [np. Koc, Szymczyk 200 1, Pijanowski, Kanownik 1997J,
przy czym starorzecza naleza do ekosystemów, którym dotad poswiecono zbyt malo
uwagi [Glinska-Lewczuk 2004a]. Starorzecza funkcjonujajako filtr dla odplywu nutrientów, zapobiegajac w ten sposób przedostawaniu sie ich nadmiaru do rzek [Glinska-Lewczuk 2004bJ. Wskazuje to na ochronna role starorzeczy, która prowadzijednoczesnie do samolikwidacji tych zbiorników wskutek zaburzenia w nich równowagi
ekologicznej.
Stosowane nawozenie i uproszczenia w agrotechnice prowadza do nierównomiernego wykorzystania skladników mineralnych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych zwiazkami biogennymi, z których najwieksze zagrozenie stanowia
azot i fosfor [Koc i in. 1996,2002, Sapek 1996J. Przyspieszony wskutek melioracji
odplyw wód z obszarów dolin rzecznych oraz wysoczyzn do nich przylegajacych,
stwarza warunki szybkiego doplywu mineralnych form azotu do starorzeczy, co
w duzej mierze odpowiedzialne jest za naruszenie warunków siedliskowych w zbiornikach [pierzgalski 1993J. Przyczynia sie to do ich degradacji, zamulania i ostatecznie
zarastania.
W pracy przedstawiono wyniki badan prowadzonych w latach 2002-2004 w dolinie srodkowej Lyny nad obciazeniem starorzeczy mineralnymi formami azotu przez
wody doplywajace z rowów melioracyjnych.

Material i metody
Obszar badan. Badania nad zasilaniem wód starorzeczy w skladniki biogenne,
w tym azot, przez wody doplywajace z rowów melioracyjnych przeprowadzono w
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dolinie srodkowej Lynyw okolicach wsi Smolajny, ok. 30 km na pólnoc od Olsztyna
(rys. l). Lyna w profilu Smolajny-Smolowo odwadnia zlewnie o powierzchni 2290
km2• Srednie roczne natezenie przeplywu (SSQ) w latach 1983 - 2004 wynosilo
14 m3's-1 z wahaniami od 7 roJ'S-1 do 35 m3·s-1• Uklad koryta rzecznego Lyny przed
regulacja, polegajaca na wyprostowaniu ok. 7 km odcinka w poblizu Smolajn pod
koniec lat 70-tych XX w., wykazywal charakter meandrujacy_ Wówczas wspólczynnik kretosci rzeki wynosil k> 1,5 [Klimaszewski 1975]. Wskutek wyprostowania
koryta, po obu stronach rzeki powstaly odciete f'ragmenty koryta (7 obiektów), którym
zapewniono stale polaczenie z rzeka w kazdym przypadku od strony wody dolnej.
Dwa z nowopowstalych starorzeczy, staly sie zamiast rzeki odbiornikami odplywów
z rowów melioracyjnych. Pozostale starorzecza (53 obiekty), funkcjonujace w dolinie
Lyny miedzy Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Wanninskim, to przewaznie zbiorniki
powstale w skutek erozyjnej dzialalnosci rzeki. Wszystkie obiekty, takze te sztucznie
utworzone przez czlowieka, to zbiorniki skladajace sie z jednej dobrze wyksztalconej
petli o lukowatym ksztalcie, odziedziczonym po dawnym korycie Lyny. Dlugosc wiekszosci starorzeczy miesci sie w granicach 300 - 400 ID, a wspólczynnik krzywoliniowosci wynosi srednio 3,0. Zasoby wodne starorzeczy sa silnie uzaleznione of stanów
wody w rzece, które w okresie obserwacji w profilu Smolajny wahaly sie
w zakresie 20 l cm.
Do badan wybrano dwa obiekty: starorzecze S-2 wraz z rowem odwadniajacym R-2 oraz starorzecze S-4, który jest odbiornikiem wód z rowu o symbolu R-4
(rys. l).
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Jako kontrolne, bez zasilania wodami rowów wybrano starorzecza S-l i S-3.
Obszar odwadniany przez rów R-2 wynosi 52 ha, natomiast srednie roczne natezenie
przeplywu w rowie wynosilo 1,10 l S·I (0,52 - 1,92 l S'I). Natomiast R-4 odwadnia
obszar 249 ha, a srednie roczne natezenie przeplywu wynioslo w okresie obserwacji
4,951 S·I z wahaniami od 3,15 do 7,711 S·I. Roczna objetosc odplywu rowem R-2 byla
trzykrotnie wyzsza niz srednia objetosc misy starorzecza S-2, natomiast w przypadku
R-4 i S-4 wielkosci te róznily sie 12-krotnie (tab. 1). Zlewnia rowu R-2 uzytkowana
jest jako grunt omy, za wyjatkiem pasa o szerokosci ok. 30 m który w poblizu
. starorzecza uzytkowany jest jako laka kosna. Górna czesc zlewni rowu R-4 pokryta
jest lasem mieszanym z przewaga sosny. W obnizeniach sródlesnych znajduja sie
nieliczne podmokle laki i mokradla. W dolnej czesci zlewni rowu, tj. w okolicy wsi
Smolajny teren wykorzystywany jest czesciowo jako grunty orne (ok. 25 % calkowitej
powierzcImi zlewni). W obu zlewniach przewazaja przepuszczalne gleby lekkie, gdyz
caly obszar reprezentowany jest przez utwory sandrowe. W partiach przydolinowych
i w wyzej polozonych fragmentach doliny wyksztalcily sie gleby brunatne. W poblizu
koryta rzeki dominuja gleby organiczne i namuly, z uwagi na wysoki poziom wód
gruntowych uzytkowane jako laki kosne badz pastwiska.

Tabela l. Cechy mOlfologiczne starorzeczy (w odniesieniu do poziomu wody Lyny

w Smolajnach H= l 00 cm na wodowskazie)
rabie 1. Morphological properties oj the oxbow lakes (rejerred to the water level
H= 100 cm on a gauge on the River Lyna at Smolajny)
503
24.7
2.6
Cecha20.4
0.91
493
9.9
0.92
S4
UnitOxbow lake
23.2
2.4
21.3
Starorzecze
Jednostka
S2
10.7
103 m3 mm - ha
Pojemnosc
Dlugosc
maksymalna
WSzerokosc
spólczynnik
wydluzenia
Glebokosc
maksymalna
maksymalna
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Pomiary hydrologiczne. Stany wody w starorzeczach mierzono automatycznie
elektronicznym miernikiem stanu wody (D-Diver) umieszczonym w korycie Lyny
(hydrauliczne polaczenie starorzeczy i rzeki gwarantuje identyczne zmiany stanów
wód w kazdym obiekcie) pomiedzy dwoma badanymi starorzeczami w odleglosci ok.
100 m od kazdego z nich. Pomiary przeplywu na rowach dokonywano elektronicznym
miernikiem predkosci przeplywu (firma Valeport), a przy niskim przeplywie tj. ponizej
ok. 2,0 ls-l na R-2 stosowano metode wolumetryczna.
Pobór prób i analizy laboratoryjne. Pobór prób wody do analiz laboratoryjnych
odbywal sie standardowo co miesiac z 7 punktów: ze starorzeczy zasilanych rowami
S-2 i S-4, z wylotów rowów tj. R-2 i R-4, ze starorzeczy nie zasilanych rowami: S-l
i S-3 oraz z rzeki Lyny w okolicy wodowskazu Smolajny- Smolowo. Próbki wody ze
starorzeczy i Lyny pobierano z warstwy podpowierzchniowej w odleglosci ok. 2,5 od
brzegu, a w przypadku rowów z centralnej czesci strumienia wody, do S-litrowych
pojemników z polietylenu. Nastepnie transportowano je do laboratorium, gdzie trzymano
je w chlodnym i ciemnym miejscu do chwili analiz (max. 12 godzin). W laboratorium
oznaczono azot amonowy metodaNesslera, azot azotanowy kolorymetrycznie z kwasem
fenolodwusu1fonowym i azot azotynowy kolorymetrycznie z kwasem sulfanilowym.
Badania te wykonano zgodnie z ogólnie przyjetymi metodami opisanymi przez
Hermanowicza i in. [1999].
Ladunki badanych skladników w wodach rowów melioracyjnych obliczono jako
iloczyn koncentracji i natezenia przeplywu podczas poboru próby wykorzystujac formule
zaprezentowana przez Webb'a i in. [2000]. Akumulacje danej substancji w wodzie
starorzeczy obliczono na bazie jej koncentracji i objetosci wody podczas poboru próby.
Calkowity roczny ladunek danej formy azotu wprowadzanej rowami do starorzeczy
porównano z j ej iloscia obecna w wodzie zbiornika (akumulacj a) i wyrazono w g 1m2
powierzchni zwierciadla wody starorzecza.

Wyniki i dyskusja
Zawartosc mineralnych form azotu w wodach starorzeczy jest konsekwencja
rolniczego uzytkowania
doliny Lyny. Przewaga (niemal 80%) obszarów
wykorzystywanych jako grunty orne i uzytki zielone (glównie pastwiska i laki kosne)
w bezposrednim sasiedztwie starorzeczy to obszary zmeliorowane, z których nadwyzka
substancji biogennych nie wykorzystana w produkcji rolniczej, skutkuje stalym
uzyznianiem wód, przyspieszeniem przemian biogeochemicznych oraz stopniowym
pogarszaniem sie warunków troficznych. Odzwierciedleniem tych procesów sa
statystycznie istotne róznice miedzy zawartoscia azotanów w starorzeczach
podlegajacych dodatkowemu zasilaniu wodami z rowów melioracyjnych i starorzeczy
pozbawionych tego zasilania (tab. 2). Wieksze stezenia azotu amonowego odnotowano
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takze w wodach starorzeczy zasilanych odplywami melioracyjnymi (0,018 mgdm-3).
W przypadku tego skladnika nie stwierdzono róznic statystycznie istotnych. Najwyzsze
stezenia azotu amonowego wystapily natomiast w zbiornikach niezasilanych rowami
melioracyjnymi osiagajac maksymalna wartosc 3,97 mgdm-3, przy sredniej 0,52 mgdm-3.
Przecietna zawartosc azotu azotanowego w wodach wszystkich badanych
starorzeczy wynosila ok. 0,5 mg dm-3 i byla istotnie statystycznie nizsza w porównaniu
do zawartosci N-N03 w wodach rzeki Lyny i wód rowów melioracyjnych, których
srednie stezenia ksztahowaly sie na poziomie odpowiednio: 0,81 i 1,18 mgdm-3 (tab.2).
Tabela 2. Koncentracje mineralnych/orm azotu w wodach rzecznych, starorzeczy
i rowów melioracyjnych w dolinie Lyny w Smolajnach (srednie i zakres)
I 2002-VIII 2004
Table 2. The contents o/mineral nitrogen/orms in river, oxbow lakes and ditch
water (mean and a range) within the River Lyna valley in Smolajny in the
period o/I 2002-VIII 2004
- - - - - - - - - - - - - ------------------------------0.01
l
0.018
Obiekt
0.54b
0.303
0.019li
0.03011
0.0181
0.52
0,03-2,13
N-N03
0.6211
N-NH4
0.81
N-NOz
0,09-3,04
0,221,5
I No
0,040,13 __
0,02-2,10
0.47fll
0,01
- li1,931
0,01-1,25
0,01-3,97
0,02-1,38
0.481
0,004-0,112
l.
0.201
181lJ
Zasilane
rowem;
Supplied
by ditch
BezObject
zasilania
rowem;
supply 0,001-0,07
0.31
_hQm=~~!~
__ ditch
__
9)J_Q!=QX
___
Q~9L}'_~?_h

_001-0,06

i

*): l. II. III _ Grupy srednich rózniacych sie istotnie w tescie Duncana przy P? 0.05 rzeka, rowy starorzecza;
,.b_
Grupy srednich rózniacych sie istotnie w tescie T przy P? 0.05; dotyczy starorzeczy zasilanych i nie zasilanych
rowamI
*) I. H.III _ Groups ofmeans significantly different in Duncan test at P? 0.05: Concern: river, ditches, oxbow lakes;
,.b _ Groups ofmeans significantly different in test T at P? 0.05, it concerns oxbow lakes with and without ditch
supply.

Z uwagi na latwosc wymywania z podloza i aktywny udzial przemianach
biogeochemicznych, azotany ulegaja znacznym wahaniom ilosciowym w ciagu roku
(rys. 2). W okresie badan, stezenia N-N03 w wodach starorzeczy wystepowaly w
granicach od 0,01 do 2,10 mg dm3.
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Rys. 2. Miesieczne zmiany koncentracji mineralnych Jorm azotu w wodach
starorzeczy w dolinie srodkowej Lyny w okresie 12002 - VIII 2004 na tle klas jakosci
wody. Pionowe zakresy wskazuja ± blad standardowy sredniej.
Fig. 2. Monthly changes in concentrations oj mineral nitrogen compounds in oxbow
lakes located in the middle Lyna River valley in the water year 2004 on the background oj water purity classes. Vertical bars indicate ± standard error oj mean.
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Zawartosc azotanów w wodach wszystkich starorzeczy wykazuje rozklad w ciagu
roku podobny do tego, który stwierdzono dla oczek wodnych [Koc, Szymczyk 2001J
ijezior [Bennion, Smith 2000].
Wszystkie obiekty wykazuja bowiem przewage stezen N-N03 (takze N-NH4)
w pólroczu zimowym (XI - III), natomiast ich maksimum (> 0,6 mgdm-3) przypada
na przelom zimy i wiosny. Po wczesnowiosennym maksimum stwierdzono gwaltowane
obnizenie sie stezen obu skladników ponizej 0,3 mg dm-3, co nalezy przypisac glównie
sorpcji biologicznej w wodach starorzeczy. Jesienia wzrost stezen w rowie nastepuje
wskutek zwiekszania stezenia skladników chemicznych podczas niskich stanów wód
i ograniczonego pobierania przez rosliny skladników pokarmowych, a w zbiorniku
natomiast wiaze sie z oslabieniem przemian biogeochemicznych oraz ograniczona
wymiana wód z rzeka.
Zbiorniki, które staly sie odbiornikami wód z rowów melioracyjnych charakteryzuja
sie utrzymywaniem wysokich stezen azotanów powyzej 2 mg dm-3 jedynie w pólroczu
zimowym. W tym okresie starorzecza narazone sa na doplyw N-N03 wodami z rowów
wskutek oslabionego wykorzystania tego skladnika przez roslinnosc, a takze pojawianie
sie ocieplen sródzimowych ulatwiajacych wymywanie skladników zakumulowanych
w podlozu. Z drugiej strony, za podwyzszone koncentracje tego skladnika w wodach
starorzeczy w okresie zimowym odpowiedzialny jest takze fitoplankton i bakterie
denitryfikacyjne, przez które jest on wykorzystywany wówczas minimalnie.
Pod wzgledem zawartosci N -N03 wody starorzeczy reprezentowaly I (bardzo dobra)
i II (dobra) klasejakosci (Rozp. Min. Srodo z dn. 11 lutego 2004 r. [Dz. U. Nr 32, poz.
284 D. Koncentracje azotu azotynowego klasyfikowaly wody starorzeczy w II klasie.
Pod wzgledem zawartosci N-NH4' klasa jakosci wód starorzeczy zmieniala sie w
zaleznosci od pory roku: od kwietnia do pazdziernika wody te nalezaly do I klasy, a w
okresie zimowym wody reprezentowaly II i III klasejakosci, podczas gdy w styczniu
nalezaly do IV klasy.
Sumaryczny ladunek mineralnych form azotu wprowadzanych przez wody z rowów
melioracyjnych do starorzeczy zalezal przede wszystkim od objetosci przeplywu. Rów
R-2 do starorzecza S-2 wprowadzal rocznie 27 kg azotu mineralnego, z którego 72%
stanowil N-N03 i 27% N-NH4 (tab. 3). Rów R-4 do starorzecza S-4 wprowadzal
sredniorocznie 274 kilogramy azotu mineralnego, z którego 86% przypadalo na forme
azotanowa. Ladunek N-N03 w wodach rowu przekraczal 28-krotnie srednie zasoby
tego skladnika w wodach starorzecza, podczas gdy ladunek N-N02 przekraczal 14krotnie, a N-NH4 8-krotnie. W poszczególnych porach roku ladunek N-N03 wnoszony
wodami tego rowu do starorzecza wykazywal istotne róznice sezonowe: od 35 kg
latem do 83 kg zima.
Najnizsze dysproporcje miedzy ladunkami wszystkich badanych skladników
dostarczanymi do starorzeczy wodami z rowów (Lr) a ich akumulacja w zbiornikach
(As) zaobserwowano w okresie jesienno-zimowym (X-III). W przypadku ukladu R4 i
S4 (rys. 3) ladunki N-N02

i

N-NH4 wnoszone rowem do starorzecza byly o 20 %

I
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Tabela 3. Porównanie rocznego ladunku mineralnych Jorm azotu wprowadzanych
przez rowy melioracyjne do starorzeczy z ich akumulacja w wodach
zbiorników
Table 3. The comparison oj the annual load oj mineral nitrogen Jorms delivered
by reclamation ditches to oxbow lakes and the accumulation oj
substances in a reservoir
-z

N-N03
N-NH4
N-NOz

Accumu1ation

" kg"
-z
kg
kg"
S2
- RS2
S4
Parameter
RS4
RS2
Unit
Jednostka
Uklad
S4 - RS4
Cecha
Skladnik0,53
236,342,610,580,68-7,2919,6419,14-1,83-35,120,21-0,05"
2,85-S2Uklad
Obciazenie
g"m
5,94
0,34
3,69
0,48
0,014
0,17
0,30
0,013
Obciazenie
0,15
5,67
3,65
zbiornika
Ladunek Load
Ladunek
Load

-) roczny ladunek wprowadzony rowem do zbiomika (kg" rok-l); annualload supplied to a reservoir
(kgyr-l)
--J jednostkowe obciazenie powierzchni zbiornika rocznym ladunkiem wprowadzanym
przez wody
rowu (g"rok-l"m-Z), the unit load of a substance introduced by a ditch per l mZ of water surface area
(grok-Im-z)"

nizsze od ich ilosci zakumulowanych w wodzie zbiornika. Ladunek N-N03 wnoszony
do starorzecza w kazdym miesiacu przewyzszal akumulacje tego skladnika w wodach
starorzecza. Najwiekszajego róznice (25-krotna) stwierdzono we wrzesniu. Ladunki
N-NOz i N-NH4 dostarczane rowem przewyzszaly akumulacje w starorzeczu w okresie
IV-VI odpowiednio: 5-krotnie i 4-krotnie.
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Rys. 3. Rozklad miesieczny ladunków mineralnych Jorm azotu wnoszonych rowem
melioracyjnym R4 (Lr) do akumulacji tych skladników w wodach
starorzecza S-4 (As)
Fig. 3. Monthly pattem oj the loads oj mineral nitrogen compounds delivered by
the ditch R-4 (Lr) to the accumulation oJthe substances in the oxbow lake
water S-4 (As)

Wody z systemów melioracyjnych pelnia istotna role w zasilaniu starorzeczy.
Doplyw 12-krotnie wiekszej objetosci wody zmniejsza czas retencji wody,
przyspieszajac jej wymiane w ukladzie rów - starorzecze - rzeka. Staly ruch wody
oraz j ej wymiana miedzy starorzeczem i rzeka, a takze okresowe zalewanie doliny i
odswiezanie w ten sposób wód starorzecza powstrzymuje proces degradacji zbiornika.
Podsumowanie i wnioski
Starorzecza to cenne przyrodniczo akweny w dolinach rzecznych, niedostrzegane
dotad w badaniach transportu substancji chemicznych. Czesc z nich zagrozona jest
eutrofizacja wskutek przejecia substancji chemicznych z terenów zmeliorowanych.
Badane obiekty w konsekwencji prac regulacyjnych na Lynie staly sie, zamiast rzeki,
odbiornikiem wód z obszaru ok. 250 ha. Materia bogata w nutrienty dostarczana wraz
z wodami rowu przyczynia sie do stymulowania produkcji pierwotnej w zbiorniku,
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czego konsekwencja sa warunki sprzyjajace eutrofizacji wód, i ich calkowitemu
zamulaniu i zarosnieciu. Materia wprowadzana z wodami rowów (na skutek zwiekszonej
erozji na obszarze zlewni) ulegajac sedymentacji w zbiorniku przyspiesza naturalny
proces zmniejszania jego glebokosci i mozliwosci retencyjnych. Substancje biogenne
wnoszone z wodami rowów sa czesciowo wykorzystywane
przez rosliny
(bioakumulacja), a nastepnie ulegaja sedymentacji. Pozostala czesc, dzieki stalemu
polaczeniu z rzeka moze byc wynoszona poza obreb zbiornika, zwlaszcza podczas
wiosennych przyborów wody oraz calkowitego zatopienia dna doliny.
Wody z systemów melioracyjnych wplywaja na stan trofii starorzeczy wywolujac
szybsze tempo przemian biogeochemicznych bez wzgledu na pore roku. Wody rowu
zawierajac wielokrotnie wyzsze stezenia substancji biogennych, powoduja obnizenie
wartosci uzytkowej wód starorzeczy. Roczny doplyw tylko N -N03 na poziomie 19,14
g m2, powoduje wielokrotne przekroczenie ladunków N uznanych przez Vollenweider'a
[1968] za niebezpieczne dla funkcjonowania zbiorników wodnych.
Obserwowane pogorszenie sie parametrów ilosciowo - jakosciowych wód
starorzeczy, skutkujace zanikiem tych biotopów w krajobrazie dolin rzecznych stalo
sie przeslanka do wprowadzenia zmian w koncepcjach prac melioracyjnych. Prowadza
one do wylaczenia starorzeczy jako odbiorników wód z systemów melioracyjnych. Sa
one bowiem w tych koncepcjach miejscem retencji wody oraz materialu erodowanego
i biogenów. Przez co narazone sana za1adowanie i koniecznosc ich oczyszczania badz
odtwarzania w sposób sztuczny, co ogranicza ich biocenotyczna role.
Na podstawie przeprowadzonych

badan mozna sformulowac nastepujace

wnioski:
1. Istotnym zródlem zasilania starorzecza w azot mineralny sa wody z systemów
ilosci azotu mineralnego wprowadzanego do starorzeczy
melioracyjnych.
decydowalo natezenie przeplywu w rowach. Na badanym obiekcie stwierdzono
wiekszy wplyw rowu R-4, który wprowadzajac do starorzecza rocznie 247 kg
mineralnych form azotu, powodowal obciazenie jednostki powierzchni zbiornika
w ilosci 22,2 gm-2, z czego 87% przypadalo na forme azotanowa.
2. Oddzialywanie systemu melioracyjnego na wody starorzecza jest nierównomierne
w ciagu roku. Najbardziej niebezpieczne dla funkcjonowania zbiornika sa okresy
letnio-jesienne, gdy nastepuje zwiekszanie stezen wiekszosci skladników, a wysoka
temperatura latem sprzyja intensyfikacji produkcji pierwotnej, natomiast jesienia
nastepuje ograniczony pobór skladników pokarmowych przez rosliny. Wówczas
najwieksze dysproporcje miedzy ladunkiem wnoszonym wodami rowu do
starorzecza a akumulacja skladników w jego wodach dotycza w szczególnosci NN03 (25-krotnie). Warunki sprzyjajace poprawie jakosci wody w starorzeczu
wystepuja natomiast wiosna oraz podczas ocieplen sródzimowych.
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3.

Starorzecza stanowiac bariere biogeochemiczna dla biogenów splywajacych ze
zlewni rowu do rzeki, akumuluja wiecej substancji chemicznych anizeli wynika to
z ich mozliwosci retencyjnych. W efekcie zachwiania równowagi biogeochemicznej
zbiorniki tego typu, pozbawione mozliwosci wymiany wód i materii z rzeka,
zagrozone sa intensywnym zamulaniem, zarastaniem i ostatecznie zaladowieniem.
4. Dzieki szczególnej wlasciwosci starorzeczy, jakaj est polozenie w sasiedztwie rzeki
oraz polaczenie z nia, na skutek stalej wymiany wód w ukladzie rów - starorzecze
- rzeka naturalny proces eutrofizacji wód starorzeczy prowadzacy do calkowitego
jego zaladowienia moze byc skutecznie powstrzymywany.
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Katarzyna Glinska-Lewczuk, Szymon Kobus
Significance of reclamation outt1ows for chemical composition
of oxbow lakes water.
Part I. Mineral nitrogen compounds
Summary
In the period of 2002-2004 the research on the effect of land reclamation on the
content of mineral nitrogen compounds in oxbow lakes water in the middle valley Lyna
was conducted. The average concentration ofN- N02 in oxbow lakes water was 0.018
mg-dm-3, N-N03 0.48 mg-dm3 and N-NH4 0.47 mgdm-3. The ditch water was a significant source of water as well as mineral nitrogen compounds supplied to oxbow
lakes contributing to the increase in concentrations N-N03 and N-N02•
The seasonal
distribution of the concentrations of mineral nitrogen compounds in oxbow lakes water
is variable: maximal concentrations of nitrate nitrogen and ammonia nitrogen were
found in winter half of a year. Then, both substances decreased the water quality class:
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N-NO] to the 2nd c1ass and N-NH4 to the 4th one. The total amount of the mineral
compounds was about 270 kg yr1• Annual water supply with the ditch was as 12 as
much as the oxbow lake capacity. However, annualload ofN-NO] entering the oxbow
lake amounted to 25 as much as its accumulation in the reservoir. Thanks to the
constant connection to the river, the oxbow lake is characterized by water and matter
exchange with the river. 1t is a significant factor preventing the reservoir from the
degradation.

Dr Katarzyna Glinska- Lewczuk
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Lódzki 2,10-756 Olsztyn
E-mail: kaga@uwm.edu.pl

ZNACZENIE ODPLYWÓW MELIORACYJNYCH
WKSZTALTOWANIU CHEMIZMU WÓD STARORZECZY
CZESC II. FOSFOW

Katarzyna Glinska-Lewczuk,

Szymon Kobus

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
Badania hydrochemiczne starorzeczy prowadzono w dolinie srodkowej Lyny w
latach 2002-2004. Doplyw fosforu z wodami rowów melioracyjnych jest waznym
czynnikiem ksztaltujacym stan trofii wód starorzeczy. Roczny ladunek Pog i P-P04
kilkunastokrotnie przewyzsza poziom dopuszczalny dla zbiorników plytkich i obniza
klasejakosci ich wód, Pog do V, a P-P04 do III klasy. W pólroczu zimowym stwierdzono najwieksze koncentracje obu skladników. Starorzecza 1entyczne, nie wlaczone
w systemy melioracyjne charakteryzuja wyzsze i bardziej zmienne stezenia Pog i PPO 4wywolane intensywnym zasilaniem wewnetrznym. W efekcie zachwiania równowagi biogeochemicznej starorzecza, pozbawione mozliwosci wymiany wód i materii z
rzeka, zagrozone sa intensywnym zamulaniem, zarastaniem i ostatecznie zaladowiemem.
Slowa kluczowe: starorzecze, rów melioracyjny, fosfor, jakosc wód

Abstract
Hydrochemical studies of oxbow lakes were carried out in the middle Lyna River in
the period of 2002 - 2004. Results showed the phosphorus supply witch ditch water
from arab1e lands and grasslands to the reservoirs stimulates eutrophication process.
Annualload ofTP and P-P04 in ditch water multiply exceeded the level that has no
effect on eutrophication development in a reservoir. Maximal TP and P-PO 4concentrations were found in the winter half year. Both substances decreased the water quality c1ass: TP to the yh c1ass and P-P04 to the 2nd/3rd one. Water oflentic oxbow lakes
with no ditch supply showed higher average and the range of concentrations due to
internalloading. Natural ecological status ofoxbow lakes is easilyunbalanced and they
have no possibilities of water exchange with the river, oxbow lakes undergo intensive
processes of silting up, overgrowing and finally terrestialisation.
Key words: oxbow lake, rec1amation ditch, phosphorus, water quality
l Praca naukowa finansowana ze srodków KBN Nr 3P06S00424
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Wstep
Istotnym czynnikiem wywierajacym wplyw na srodowisko przyrodnicze terenów
nadrzecznych sa melioracje uzytków zielonych polozonych w dolinach rzek [pierzgaiski
1993]. Rolnicze zagospodarowanie wiaze sie zazwyczaj z regulacja poziomu wód
gnmtowych w obrebie doliny, których czesc odwadniana jest rowami w kierunku rZL-ki.
Prowadzone w II polowie XX wieku bardzo intensywnie techniczne regulacje rzek,
polegajace na skróceniu i prostowaniu koryt, spowodowaly niekiedy zmiane odbiorników
odplywów melioracyjnych. W wielu przypadkach zamiast do rzeki, nadmiar wód
i niesione wraz z nim skladniki biogenne odprowadzane sa do odcietych w ten sposób
meandrów. Przejecie znaczacej ilosci wody i materii z terenów rolniczych przez
starorzecza lub inne ekosystemy wodne w obrebie plaskodennych rozszerzen
dolinowych, wiaze sie ze stalym procesem uzyzniania ich wód, co szczególnie szybko
odbija sie na intensywnosci zarastania, zamulania, a takze zanikania tych zbiorników.
Starorzecza ograniczajac odplywy nutrientów z terenów intensywnie uzytkowanych
do rzeki, w ten sposób same traca naturalna równowage ekologiczna, czego
konsekwencja jest ich szybka degradacja. Wyjasnia to po czesci fakt, iz starorzecza
naleza do tych elementów srodowiska przyrodniczego, których wiekjest bardzo krótki
i moze byc liczony w setkach a czasem i dziesiatkach lat.
Jednym ze skladników chemicznych odpowiedzialnych za nasilenie procesu
eutrofizacji jest fosfor. Czynnikiem ksztaltujacym jego ilosc w starorzeczach jest przede
wszystkim rezim hydrologiczny rzeki, w tym glównie wezbrania [Glinska-Lewczuk
2004a]. Zmiany w gospodarce wodnej w dolinie rzecznej, powoduja przyspieszenie
nie tylko odplywu wód, ale i substancji w nich zawartych. Dostawa fosforu do
zbiorników wlaczonych do systemów melioracyjnych jest w duzym stopniu
ksztaltowana przez natezenie opadów, rodzaj systemu, zwiezlosc gleb i intensywnosc
gospodarowania na odwadnianym obszarze [Koc i in. 2002]. Na podstawie znajomosci
wielkosci ladunku doplywajacego
do zbiornika mozna zatem wnioskowac
o mozliwosciach nasileniajego eutrofizacji lub degradacji w przyszlosci.
W ekosystemach starorzeczy, podobnie jak w innych zbiornikach, oprócz
doprowadzania P ze zlewni, istnieje szereg wewnetrznych mechanizmów prowadzacych
do wzrostu ilosci fosforu w wodzie m.in. wydzielanie fosforu z osadów dennych,
dekompozycje materii organicznej przez bakterie, transport z warstw glebinowych ku
powierzchni i zatrzymywanie czastek sedymentujacych w warstwie trofogenicznej
[Kajak 2001]. Wszystkie \\ymienione mechanizmy sa wspomagane przez procesy
mieszania sie wody. Wzbudzaja one zasilanie wewnetrzne przez caly rok, zwlaszcza
latem, kiedy wysoka temperatura stymuluje tempo procesów rozkladu materii
organicznej osadów. Wówczas, w warunkach okresowego deficytu tlenowego fosfor
bardzo intensywnie przedostaje sie do toni wodnej, co skutkuje jego wysokimi stezeniami
w wodzie w sezonie wegetacyjnym [Skwierawski, Szyperek 2002].
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Fosfor wycofywany jest ze srodowiska wodnego przede wszystkim wskutek
sedymentacji i bioakumulacji [Kajak200l]. W starorzeczach zasadnicze znaczenie ma
jednak eksport P poza ekosystem, zwlaszcza w zbiornikach posiadajacych polaczenie
z rzeka, podczas wezbran lub poprzez eksploatacje jego zasobów (polów ryb,
pozyskiwanie trzciny).
Niniejsza praca dotyczy oddzialywania odplywu fosforu z systemów melioracyjnych
do starorzeczy na przykladzie obiektów zlokalizowanych w dolinie srodkowej Lyny.
Celem badan bylo okreslenie obciazenia starorzeczy fosforem, zróznicowanie sezonowe
tego zjawiska i dostarczenie informacji na temat akumulacji skladnika w wodach
zbiorników w relacji do jego dostawy rowami z obszarów uzytkowanych rolniczo

Material i metody
Obiekt badan zostal szczególowo opisany w pierwszej czesci pracy [GlinskaLewczuk, Kobus 2004 cz l].
Obszar badan. Badania nad zasilaniem wód starorzeczy w skladniki biogenne, w
tym fosfor, przez wody doplywajace z rowów melioracyjnych prowadzono w dolinie
srodkowej Lyny w okolicach wsi Smolajny, ok. 30 km na pólnoc od Olsztyna (rys. l).

~Okm

Oznaczenia:
Denotations:

starorzecza.
oxbO\v lakes
la~'Y.
\voodland

rowy melioracyjne.
reclamation ditches

I:~~I

~~ wetlands
mokradla,

..••• punkty pomiatowe,
gaugmg pomts

r---l uzytki
L--J
arable lands
rolne,

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan
Fig. 1. Location oj the study area
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Uklad koryta rzecznego Lyny przed regulacja, polegajaca na wyprostowaniu ok. 7
km odcinka w poblizu Smolajn pod koniec lat 70-tych XX w., wykazywal charakter
meandrujacy. Wskutek wyprostowania, po obu stronach rzeki powstaly odciete
fragmenty koryta (7 obiektów), którym zapewniono stale polaczenie z rzeka w kazdym
przypadku od strony wody dolnej. Dwa z nowopowstalych starorzeczy, staly sie zamiast
rzeki odbiomikami odplywów z rowów melioracyjnych. Wszystkie obiekty sztucznie
utworzone przez czlowieka, takze te naturalnie funkcjonujace w dolinie, to zbiol11iki
o lukowatym ksztalcie, odziedziczonym po da\Vl1ymkorycie Lyny, których powierzchnie
zazwyczaj nie przekraczaja l ha, glebokosci maksymalne 2,5m, a dlugosci mieszcza
sie w granicach 300 - 400 m.
Do badan wybrano dwa obiekty: starorzecze S-2 wraz z rowem odwadniajacym R2 oraz starorzecze S-4, które jest odbiomikiem wód z rowu o symbolu R-4 (rys. l).
Jako kontrolne, bez zasilania wodami rowów wybrano starorzecza S-l i S-3. Obszar
odwadniany przez rów R-2 wynosi 52 ha. Srednie roczne natezenie przeplywu
w rowie S-2 wynosilo l, l O l S·I (0,52 - 1,921 S·I). Natomiast R-4 odwadnia obszar 249
ha, a jego srednie roczne natezenie przeplywu wynioslo w okresie obserwacji 4,95 l S'
I z wahaniami od 3,15 do 7,71 l SI, Roczna objetosc odplywu rowem R-2 byla
trzykrotnie wyzsza niz srednia objetosc misy starorzecza S-2, natomiast w przypadku
rowu R-4 i starorzeCl:a S-4 wielkosci te róznily sie 12-krotnie. Zlewnia rowu R-2
uzytkowana jest jako grunt omy, za wyjatkiem pasa o szerokosci ok. 30 m który w
poblizu starorzecza uzytkowany jest jako laka kosna. Góma czesc zlewni rowu R-4
pokryta jest lasem mieszanym z przewaga sosny. W obnizeniach sródlesnych znajduja
sie nieliczne podmokle laki i mokradla. W dolnej czesci zlewni rowu, tj. w okolicy wsi
Smolajny teren wykorzystywany jest czesciowo jako grunty 0l11e(ok. 25 % calkowitej
powierzchni zlewni). W obu zlewniach przewazaja przepuszczalne gleby lekkie, gdyz
caly obszar reprezentowany jest przez utwory sandrowe. W partiach przydolinowych
i w wyzej polozonych fragmentach doliny wyksztalcily sie gleby brunatne. W poblizu
koryta rzeki dominuja gleby organiczne i namuly, z uwagi na wysoki poziom wód
gruntowych uzytkowane jako laki kosne badz pastwiska.
Pomiary hydrologiczne. Stany wody w starorzeczach mierzono automatycznie
elektronicznym miel11ikiem stanu wody (D-Diver) umieszczonym w korycie Lyny
(hydrauliczne polaczenie starorzeczy i rzeki gwarantowalo identyczne zmiany stanów
wód w kazdym obiekcie) pomiedzy dwoma badanymi starorzeczami w odleglosci ok.
100 m od kazdego z nich. Pomiary przeplywu na rowach dokonywano elektronicznym
miel11ikiempredkosci przeplywu (firma ValepOli), a przy niskim przeplywie tj. ponizej
ok. 2,0 ls·1 na R-2 stosowano metode wolumetryczna.

i

analizy laboratoryjne.
Pobór próbek wody do analiz
Pobór próbek
laboratoryjnych odbywal sie standardowo co miesiac z 7 punktów: ze starorzeczy
zasilanych rowami S-2 SA, z wylotów rowów tj. R-2 i RA, ze starorzeczy nie

i
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zasilanych rowami: S-l i S-3 oraz z rzeki Lyny w okolicy wodowskazu SmolajnySmolowo. W warunkach laboratoryjnych dokonano nastepujacych oznaczen: fosfor
ogólny (Pog) -po mineralizacji - kolorymetrycznie z molibdenianem amonu i chlorkiem
cyny (II) jako reduktorem, fosforany (P04) - kolorymetryczni e z molibdenianem
amonu i chlorkiem cyny (II) jako reduktorem. Badania te wykonano zgodnie z ogólnie
przyjetymi metodami opisanymi przez Hermanowicza i in. [1999).
Ladunki badanych skladników w wodach rowów melioracyjnych obliczono jako
iloczyn koncentracji i natezenia przeplywu podczas poboru próbki wykorzystujac formule
opracowana przez Webb'a i in. [2000]. Akumulacje danej substancji w wodzie
starorzeczy obliczono na bazie jej koncentracji i objetosci wody podczas poboru próby.
Calkowity roczny ladunek danej formy fosforu wprowadzanej rowami do starorzeczy
porównano z jej iloscia obecna w wodzie zbiornika (akumulacja) i wyrazono w g'lm2
powierzchni zwierciadla wody starorzeczy.

Wyniki i dyskusj a

Przecietna zawartosc fosforu ogólnego w wodach wszystkich badanych starorzeczy
wynosila ok. 1,24 mg dm-3 i nie róznila sie istotnie statystycznie od zawartosci tego
skladnika w wodach rowów melioracyjnych i wód rzeki Lyny, których srednie stezenia
Pog ksztaltowaly sie na poziomie odpowiednio: 1,36 i 1,23 mg·dm-3(tab. l).

i

Tabela 1. Koncentracje fosforu ogólnego fosforanowego (srednie i zakresy) w
wodach rzeki, starorzeczy i rowów melioracyjnych w dolinie rzeki Lyny w
okolicy Smolajn w okresie 2002 -2004
Table 1. Concentrations of phosphorus and phosphate phosphorus
in river,
oxbow lakes and dUch water (mean and ranges) within the River Lyna
valley near Smolajny in the period of 2002- 2004.
Obiekt
0,35-3,52
0,29-4,89
1.13
1.02
1.24
0,06-5,33
Bez zasilania
ObjectPog,rowem;
ditch _______
supply
TP_______
9Z?:~1~~
1.36
1.23No

0,43

!~~?
_______

P-P04
0,037-1,59
0,06-3,52
0,50
0,53tU
0,61
0,19-1,16
0,76
II
_______
a,_~:

- grupy srednich rózniacych sie istotnie statystycznie w tescie Duncana przy P? 0,05.
significantly different in Duncan test at P'? 0,05.

l, ll,_ groups ofmeans
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Rys. 2. Sezonowe zmiany koncentracji fosforanów ifosforu w wodach starorzeczy w
dolinie srodkowej Lyny w okresie 2002 - 2004 na tle klas jakosci wody
Pionowe zakresy wskazuja ± odchylenie standardowe. Oznaczenia: Sstarorzecza niezasilane rowami, S+R - starorzecza zasilane rowami, Rrowy, rzeka - Lyna
Fig. 2. Seasonal changes in concentrations of phosphorus and phosphates in oxbow lakes located in the middle Lyna River valley in the period of20022004 on the background of water purity classes. Vertical bars indicate ±
standard deviation. Denotations: S- oxbow lakes with no dUch supply,
S+R - oxbow lakes with ditch supply, R- ditches, rzeka - Lyna
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Starorzecza wyróznialy sie natomiast najwiekszym zakresem stezen sposród
wymienionych wyzej typów wód tj. od 0,06 do 5,33 mgdm3. Srednie stezenie oraz
zakresy koncentracji Pag byly wyzsze w zbiornikach niezasilanych wodami rowów
melioracyjnych tj. S-l i S-3 w porównaniu do starorzeczy wlaczonych w systemy
melioracyjne tj. S-2 i S-4. Sytuacja taka sugeruje, iz w zbiornikach lentycznych,
o wodach stagnujacych z powodu braku poziomego ruchu wody wywolanego
intensywnym zasilaniem wód z systemów melioracyjnych podstawowym zródlem
dostawy fosforu jest zasilanie wewnetrzne (glównie resuspensja osadów).
Srednie zawartosci fosforu fosforanowego róznily sie istotnie statystycznie w
badanych wodach. Najwyzsze stezenia odnotowano w wodach rowów melioracyjnych,
naj nizsze natomiast w wodach starorzeczy, odpowiednio: 0,76 i 0,50 mgdm'3•
Starorzecza zasilane rowami zawieraly srednio 0,53 mg P-P04dm'3, w zakresie od O,l
do 1,62 mgdm3. Fosfor fosforanowy w wodach obiektów pozbawionych zasilania
rowami ksztaltowal sie na srednim poziomie 0,43 mgdm3 z wahaniami od 0,06 do
3,52 mgdm'3.
Cecha wód powierzchniowych sa zmienne w nich stezenia fosforu ogólnego i formy
fosforanowej (rys. 2), uzalezniona od wielu czynników zewnetrznych i wynikajacych
z funkcjonowania danego ekosystemu.
Maksymalne stezenia fosforu ogólnego w warstwie powierzchniowej wód starorzeczy
byly w okresie letnim na ogól nizsze o ok. 50 % niz w okresie wiosny, z uwagi na
intensywne pobieranie przez rosliny wodne i sedymentacje martwych organizmów
planktonowych. Natomiast stezenia P-P04 w okresie letnim, charakteryzowaly sie
koncentracjami wyzszymi o ok. 50 % w porównaniu do okresu wiosennego.
Spowodowane jest to, zwlaszcza w zbiornikach polimiktycznych i o wodach
stagnujacych,jakimi sa starorzecza odlaczone od rzeki, uwalnianiem tego skladnika z
wód interstycjalnych i szybko mineralizujacej sie materii organicznej osadów w wysokich
temperaturach. Stad tez, w obiektach pozbawionych zasilania wodami rowów procesy
zasilania wewnetrznego
zachodza intensywniej,
skutkujac podwyzszonymi
koncentracjami fosforu w wodzie niezaleznie od pory roku. Jedynie w okresie zimowym
Pog wystepowal w wyzszych stezeniach w starorzeczach zasilanych rowami (1,61 mg
dm·3), przewyzszajac wówczas o ok. 0,5 mg stezenie w rowach. W tym czasie
stwierdzono jednak wystepowanie stezenia P ag

W

wodach Lyny na poziomie ok. 1,9

mgdm3.

Zawartosc fosforu ogólnego w wiekszym stopniu przyczyniala sie do obnizenia
klasy jakosci wód starorzeczy anizeli fosforany. Pod wzgledem zawartosci
P ag wody
,
starorzeczy reprezentowaly glównie III i IV klase jakosci (Rozp. Min. Srod. z dn. 11
lutego 2004 r. [Dz. U. Nr 32, poz. 284]). Wiekszosc prób ze starorzeczy pozbawionych
doplywu wód melioracyjnych (lato, jesien) nalezala pod wzgledem zawartosci tego
skladnika do klasy V. Zawartosc fosforanów w wodach starorzeczy klasyfikowala je
glownie wsród II i III klasY.
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Pod wzgledem koncentracji P ag i P-PO 4'wody starorzeczy i rowów, wykazywaly
zaleznosci istotne statystycznie, a wspólczynniki korelacji miedzy nimi wynosily
odpowiednio: r= 65 i r= 0,50 przy P? 0,05. Oddzialywanie odplywu fosforu ogólnego
i fosforanowego z systemów melioracyjnych na zawartosc w wodach starorzeczy opisuje
najlepiej funkcja wykladnicza (rys.3).
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Rys. 3. Wplyw koncentracji fosforanów i fosforu w wodach rowu R-4 na wody
starorzecza S-4 w dolinie srodkowej Lyny w okresie 2002 - 2004
Fig. 3. Effect oj concentrations oj phosphorus and phosphates in dUch R-4 water
on the oxbow lake 8-4 located in the middle Lyna River valley in the period oJ2002- 2004

Ladunek fosforu wprowadzany przez wody z rowów melioracyjnych do starorzeczy
zalezal przede wszystkim od objetosci przeplywu i intensywnosci gospodarki w zlewni,
Roczny ladunek P ag wynoszony ze zlewni badanych rowów melioracyjnych wynosil
ok. 0,7 kg ha' LrokI w przypadku rowu R-2 i 1,0 kgha-LrokI w przypadku rowu R-4.
Byly to wartosci wyzsze od przecietnych stwierdzonych dla regionu [Solarski, Solarska
1990], natomiast porównywalne z odplywami z obszarów intensywnie uzytkowanych
rolniczo [Koc 1998]. Rów R-2 do starorzecza S-2 wprowadzal rocznie 37 kg Pag
i 13 kg P-P04 (tab. 2), czyli 3-krotnie wiecej niz srednie zasoby obu skladników w
wodach starorzecza S-2. Rów R-4 do starorzecza S-4 wprowadzal 242 kg Pag i 155 kg
P-P04 co oznacza, iz doplyw badanych substancji byl 22-krotnie wiekszy od ich
akumulacji w wodach starorzecza S-4,
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Tabela

2: Porównanie rocznego ladunku fosforanów
i fosforu ogólnego
wprowadzanych przez rowy melioracyjne do starorzeczy z ich
akumulacja w wodach zbiorników.
Table 2:
The comparison of the annual load of phosphates and total
phosphorus delivered by reclamation ditches to oxbow lakes and their
accumulation in reservoirs

S2 Total
- RS2P

Uklad System
S4
Parameter
RS4
RS2
S4 - RS4
Cecha
Jednostka
154,43'
12,69'
19,67"
12,51"
3,44"
1,18"
242,85
'kg"
zbiornika
zbiornik-l
Uklad
System
m-2
kg
g"Unit
"zbiornikI
4,25
0,41
1,07
11,15
11,48
5,91
0,48
0,9
Obciazenie
S2
Skladnik 36,97'
zbiornika
Ladunek Load

) rocmy ladunek wprowadzony rowem do zbiornika (kg" rok-I); annualload supplied to a reservOlr
(kg" yr-l)
"J jednostkowe
obciazenie powierzchni zbiornika rocznym ladunkiem wprowadzanym przez wody
rowu (g "rok-l" m-2), the unit load of a substance supplied by a ditch per 1 m2 of water surface area
(g "yr-I "m-2).

Roczne obciazenie jednostki powierzchni starorzecza fosforem ponizej 0,07 gm-2
wyznacza wartosc ladunku dopuszczalnego, czyli takiego, który nie spowoduje postepu
procesów eutrofizacji [Vollenweider 1968], natomiast 0,13 gm-2 - ladunku
niebezpiecznego, którego przekroczenie nieuchronnie prowadzi do niekorzystnych zmian
w ekosystemie. Wg powyzszego kryterium, badane starorzecza naleza do zbiorników
o mocno zaawansowanych
procesach degradacji: S-2 przekraczajac ladunki
niebezpieczne 8-krotnie, natomiast w S-4 sa przekroczone 7-krotnie.
W okresie lata (sierpien) oraz w okresie zimowym miesieczne ladunki obu
skladników dostarczane z wodami melioracyjnymi równowazyly zasoby w starorzeczach
(ladunek miesieczny rowem (Lr) I akumulacja w wodach zbiornika (As)). Natomiast
najwieksze dysproporcje miedzy ladunkami wnoszonymi wodami rowu R-4 do
starorzecza S-4 i ich akumulacja w wodach zbiornika stwierdzono w okresie wiosennym
(rys. 4).
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Rys. 4. Rozklad miesieczny ladunków fosforu ifosforanów wnoszonych rowem
melioracyjnym R4 (Lr) do akumulacji tych skladników w wodach starorzecza 5-4
(As)
Fig. 4. Mon thly paltern of the loads of phosphorus and phosphates delivered by the
ditch R-4 (Lr) to the accumulation ofthe substances in the oxbow lake water 5-4
(As)

Wycofaniu z toni wodnej zbiornika ulegaja wówczas w szczególnosci fosfor
fosforanowy (6-krotnie nizsza akumulacja), natomiast fosfor ogólny (4-krotnie). Warunki
sprzyjajace poprawie jakosci wody w starorzeczu wystepuja natomiast wiosna, gdy po
stopieniu pokrywy lodowej, stosunkowo duze napelnienie misy starorzecza sprzyja
rozcienczeniu zakumulowanych w niej skladników i ich eksportowi poza zbiornik wraz
z wodami wezbrani owymi.

Podsumowanie i wnioski
Starorzecza to przyrodniczo cenne akweny, niedostrzegane byly dotad w badaniach
transportu substancji chemicznych. Czesc z nich zagrozona jest eutrofizacja wskutek
przejecia substancji chemicznych z terenów zmeliorowanych. Starorzecza naleza do
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zbiorników o bardzo intensywnej dynamice przemian srodowiska wodnego, dlatego
tez ochrona srodowiska starorzeczy jest zagadnieniem niezmiernie zlozonym. Polozone
w dolinie w bezposrednim sasiedztwie rzeki uzaleznione sanie tylko od doplywu wód
melioracyjnych, ale stale zasilane sa wodami gruntowymi w aluwiach oraz wodami
rzecznymi. O dominacji któregos z nich decyduja zazwyczaj lokalne warunki
hydrologiczne. Nalezy takze zwrócic uwage na fakt, zasilania starorzeczy przez wody
rzeczne plynace cala szerokoscia doliny. Wówczas oddzialywanie wód melioracyjnych
maleje, co czesciowo zostalo juz udokumentowane [G1inska-Lewczuk 2004a]. Rozwój
procesu eutrofizacji wód starorzeczy pozbawionych wymiany wody w rzeka zazwyczaj
prowadzi do calkowitego zaladowienia zbiornika moze byc skutecznie powstrzymany
takze na skutek stalej wymiany wód w ukladzie rów-starorzecze- rzeka.
Zebrany material analityczny umozliwia sformulowanie nastepujacych wniosków:
l. Stezenie fosforu ogólnego w wodach badanych starorzeczy wynosilo 1,24 mg'dm'
3, natomiast fosforu fosforanowego 0,5 mg dm3• Zbiorniki te charakteryzowaly sie
najwiekszym zakresem stezen obu skladników, pomimo najnizszych srednich stezen,
w porównaniu do wód rzecznych i rowów melioracyjnych.
2. Najwieksza zmiennoscia stezen Pog i PO 4 charakteryzowaly sie wody starorzeczy
nie zasilanych wodami z rowów melioracyjnych. Stwierdzono w nich takze wyzsze
sezonowe stezenia obu skladników, niz w przypadku starorzeczy zasilanych rowami,
co sugeruje intensywne
zasilanie wewnetrzne
w szczególnosci
latem
charakterystyczne dla wód stagnujacych (lentycznych).
3. Potencjalnym zródlem zagrozenia dla funkcjonowania starorzeczy sa ladunki fosforu
wprowadzane
do starorzeczy
z rolniczo uzytkowanych
zlewni rowów
melioracyjnych. Roczny ladunek POg i P-P04 wynoszony ze zlewni badanych rowów
melioracyjnych na poziomie 0,7 - 1,0 kgha-1rokI kilkunastokrotnie przewyzsza
mozliwosci retencyjne obu skladników w wodach starorzeczy.
4. Najwieksze obnizenie akumulacji P og i P-PO 4 w wodach starorzeczy w stosunku do
dostawy rowami, zachodzi wiosna i jest odpowiednio 6- i 4-krotne. Wówczas
wystepuja warunki sprzyjajace poprawie jakosci wody w starorzeczu. Najbardziej
niebezpieczne dla funkcjonowania zbiorników sa okresy letnie, gdy nastepuje
zatezenie skladników, a wysoka temperatura latem sprzyja intensyfikacji produkcji
pierwotnej, natomiastpóZllajesienianastepuje z kolei ograniczony pobór skladników
pokarmowych przez rosliny.
5. Starorzecza stanowiac filtr biogeochemiczny dla wiekszosci zanieczyszczen
splywajacych ze zlewni rowu do rzeki akumuluja wiecej substancji chemicznych
anizeli wynika to z ich mozliwosci retencyjnych. W efekcie zachwiania równowagi
biogeochemicznej zbiorniki tego typu, pozbawione mozliwosci wymiany wód
i materii z rzeka, zagrozone sa intensywnym zamulaniem, zarastaniem i ostatecznie
zaladowieniem.
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Significance of reclamation outflows in chemical composition of oxbow lakes
water.
Part II. Phosphorus
Summary
In the period of 2002-2004 the research on the effect of land reclamation on the
content of total phosphorus and phosphate phosphorus in oxbow 1akes water in the
middle valley Lyna was conducted. The average concentration ofTP in oxbow lakes
water was 1,24 mgdm3 whereas P-P04 0,55 mgdm3 • The reservoirs were characterized by the widest range of concentrations, although they showed the lowest average
values in comparison to the river and ditch water. The highest variability of concentrations of TP and P-PO 4 was stated in water of oxbow lakes with no ditch supply.
Moreover, the oxbow lakes represented higher seasonal concentrations than those reservoirs without ditch supply. It may suggest an intensive intemalloading during summer that is a common feature in 1entic water bodies.
The ditch water was a significant source of water (contributing to the exchange of
water in S-4 the 12 times a year) as well as TP and P-P04" Annualload ofthe two
substances to oxbow lakes from agriculturally used ditch basins at the level of243 and
154 kg of P is multiply higher than the phosphorus content leve1 having no effect on
eutrophication process. The seasonal distribution ofthe concentrations ofP in oxbow
lakes water is variable over a year: maximai concentrations ofwere found in a winter
halfyear. Then, both substances decreased the water quality class: TP to the 5th class
and P04 to the 2nd/3'done. Oxbow lakes playing a role ofbiogeochemical filters for the
nutrient outflow are easily overloaded. If their natural ecological status is unbalanced
and they have limited possibilities ofwater exchange with the river, oxbow lakes undergo intensive processes of silting up, overgrowing and finally terrestialisation.

Dr Katarzyna Glinska-Lewczuk
Katedra Melioracji i Ksztahowania Srodowiska
Uniwersytet Warminsko- Mazurski w Olsztynie
Plac Lódzki 2, 10-756 Olsztyn

MOZLIWOSC

ZASILANIA

WODAMI

NA ZDRENOWANYCH

STUDNI WODOPOJOWYCH
PASTWISKACH

Ireneusz Cymes, Urszula Szyperek
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

Retencjonowanie czesci odplywu wody w okresach jej nadmiaru sprzyja kontroli
obiegu wody w zlewni. Brak retencji w zlewni powoduje szybkie pozbywanie sie
wody, stanowiacej ogromne wartosci gospodarcze. Badania przeprowadzono na obiekcie
drenarskim uzytkowanym jako pastwiska, na którym istniejace oczka wodne poglebiono i zasilono wodami z odplywów drenarskich. Wykonano takze trzy studnie wodopojowe. W pracy rozwazano mozliwosc wykorzystania wód powierzchniowych
i podziemnych do pojenia bydla. Ze wzgledu na znaczne ich zanieczyszczenie zelazem ogólnym i amoniakiem nie spelniaja one wymagan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i pojenia zwierzat. Wystepujaca w sródpolnych zbiornikach wode zaliczono do III klasy jakosci w okresie wypasu bydla i srednio w ciagu roku.
Slowa kluczowe: jakosc wody, wodopoje, drenowanie, pastwiska

Abstract

The retention of the part of the outf1ow in periods of its excess is in favor for the
control ofwater circulation in a bas in. The scarce retention capacity ofthe basin makes
the loss of economically valuable water. The research was conducted on the drainage
object used as a pasture, where the mi d-field ponds were dredged and supplied with
drainage outf1ows. Three wells functioning as water-places were installed there. In the
paper, the possibility of surface and ground water use for animai watering was taken
into consideration. Due to significant water pollution with total iron and ammonia they
do not comply with water conditions assigned to the consumption ofhuman and animaI watering. The water quality ofmid-field ponds met the requirements ofthe IIIrd
class of water purity both in periods of cattle grazing as well as during the whole year.
Key words: water quality, watering-place, drainage, pasture
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Wstep
Zycie kazdego organizmu zalezy od prawo dostepu wody. Do czasów nam
wspólczesnych dostep ten byl nieograniczony i traktowany jako korzystania z dóbr
natury. W miare postepu cywilizacyjnego ulegal stopniowemu ograniczeniu. Wzrost
liczby mieszkanców, podnoszenie standardu zycia, rozwój przemyslu i intensyfikacja
rolnictwa powoduje z jednej strony ciagly wzrost zapotrzebowania na wode, a z drugiej
pogorszenie j ej jakosci.
Obszar Polskijest pod wzgledem hydrologicznym zamkniety. Oznacza to, ze przy
niewielkim doplywie wody spoza granic kraju (2,7%) zasoby wodne ksztaltuja glównie
opady atmosferyczne. Przy duzej nierównomiernosci ich rozlozenia zarówno w miej scu
jak i w czasie z roku na rok narasta deficyt wody. Obecnie obejmuje on prawie 1/3
powierzchni Polski. Wobec ograniczonych zasobów dyspozycyjnych wody istotne
znaczenie ma racjonalne gospodarowanie woda. Podstawowym kierunkiem dzialania
powinno byc jak najwieksze wykorzystanie wody odplywajacej oraz spowolnienie
tego odplywu poprzez zwiekszenie wielkiej i malej retencji wody. W ostatnich latach
szczególne znaczenie przywiazuje sie do ksztaltowania prawidlowej gospodarki wodnej
w ramach zlewni elementarnych. Istotny wplyw na obieg wody, a posrednio takze
energii i materii w tych zlewniach, ma intensywnosc uzytkowania terenu, czesto
rolniczego oraz melioracje rolne, które wplywaja przewaznie na przyspieszenie odplywu
wody. Zapobiec temu moze retencjonowanie
wody z odplywów drenarskich
w sródpolnych zbiornikach wodnych. Dzieki temu skróceniu lub likwidacji ulegaja
rowy i rurociagi umozliwiajace odplyw wody z dzialów drenarskich do odbiorników,
wykonywane czesto w glebokich przekopach. Zmagazynowanie wody umozliwia takze
jej wykorzystanie w obrebie mikrozlewni rolniczych do poprawy ich bilansu wodnego,
powinna byc takze zródlem wody do nawadniania upraw,. hodowli ryb .a nawet pojenia
zwierzat.
Oprócz niezbednej ilosci wody o mozliwosci jej wykorzystania w czasach
wspólczesnych coraz czesciej decyduje jej jakosc. W zlewniach rolniczych najwieksze
zagrozenie dla jakosci wód stanowi malo wydajne wykorzystanie substancji
nawozowych. Odplyw niewykorzystanych
skladników nawozowych do wód
powierzchniowych i podziemnych, przyczynia sie do naglego wzrostu w nich ilosci
zwiazków biogennych. Uzaleznione jest to glównie od struktury uzytkowania zlewni,
stosowanej technologii uprawy roslin, ilosci i jakosci stosowanych nawozów.
Niniejsza praca ma na celu analizejakosci wód powierzchniowych i podziemnych
w zlewni rolniczej, uzytkowanej jako pastwiska, pod wzgledem mozliwosci
wykorzystania ich do pojenia bydla.
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Material i metody badan
Badania przeprowadzono w latach 1997-2001 na obiekcie drenarskim Lidzbark
Warminski polozonym w pólnocno-wschodniej
Polsce (54°08' N, 20°36' E)
w poludniowo-zachodniej czesci mezoregionu Równina Sepopolska. Omawiany teren
objety byl ostatnim zlodowaceniem, zwanym skandynawskim. W miejscu lokalizacji
punktów pomiarowych przewazaja gleby brunatne wytworzone z glin ciezkich i ilów
oraz czarne ziemie wytworzone z glin srednich, ciezkich i ilów. Gleby te usytuowane
sa przewaznie w terenie plaskim o slabym lub czesciowo dobrym odplywie wód
powierzchniowych. Dzialalnosc rolnicza prowadzona na tym terenie ukierunkowana
jest na wypas kwaterowy bydla i uzytkowanie kosne traw. Pod wzgledem bonitacyjnym
przewazaja gleby III i N klasy. Obszar badan charakteryzuje sie przecietnym poziomem
rolnictwa i brakiem pozarolniczych zródel zanieczyszczen. Pastwiska powstaly w 1997
roku po zakonczeniu prac melioracyjnych. Wykonano drenowanie systematyczne
i czesciowe przy rozstawie saczków w granicach od 9 do 22 m. Rurociagi ulozono na
glebokosci 0,9 m. Po wykonaniu drenowania obszar ten wymagal zagospodarowania
pomelioracyjnego: metoda pelnej uprawy polowej wykonano pastwiska kwaterowe,
poglebiono znajdujace sie na zmeliorowanym terenie oczka wodne i wlaczono je w
system melioracyjny, wykonano takze trzy studnie wodopojowe z mozliwoscia zasilania
ich wodami gruntowymi, drenarskimi i ze sródpolnych zbiorników wodnych.
Próby wody do analiz chemicznych pobierano raz w miesiacu z 2 odplywów
drenarskich i 10 oczek wodnych oraz co dwa miesiace z 11 piezometrów. Analizy wód
wykonywano ogólnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in. 1999]. Uzyskane wyniki
interpretowano w oparciu o obowiazujace akty prawne.

Wyniki i dyskusja

Woda wystepujaca w naturalnych warunkach przyrodniczych jest wieloskladnikowa
mieszanina, zawierajaca roztwory róznych substancji pochodzenia zarówno
organicznego jak i mineralnego. Sklad jej jest niezwykle zlozony i scisle zwiazany z
migrujaca woda i srodowiskiem, z którego ona pochodzi [Hus 1995]. Glównymi
czynnikami majacymi wplyw na jakosc wód krazacych w zlewni jest rzezba terenu,
rodzaj gleb, szata roslinna, intensywnosc i kierunek produkcji rolniczej. Na analizowanym
obszarze dodatkowym elementem modyfikujacymjakosc wódjest drenowanie, które
powoduje przyspieszenie obiegu biogenów w zlewni rolniczej, a takze poprzez zmiane
warunków powietrzno-wodnych w glebie (nasilaja sie procesy utleniania), uruchomienie
wiekszej ilosci skladników chemicznych.
Na obiekcie badawczym najwyzsze stezenia wielu skladników mialy wody gruntowe,
na których sklad chemiczny znaczny wplyw ma ich wzbogacanie

w skutek przemywania
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Tabela 1. Sklad chemiczny wód na obiekcie badawczym [mg·dm--'1
Table 1. Chemical composition oj water on the research area [mg·dm-3J
1167
49
0,0113
0,29
0,54
1,079
45,9
823
gruntowe
8,2
0,99
203,0
10,3
0,08
drenarskie
1694
1016
470
200-1427
67-717
2693
12-48
1-509
773
08
1538
254-1798
149-1105
water
290-1883
548
240,7-60,7
112-971
49
reserwoirs
310-4871
357
39-944
17
1-48
21,99,4
357-4480
59,2
7,21
70,01-1,41
,74
14,0
2,8-33,3
10,1
0,13-1,76
0,0080
0,02-3,81
0,53
0,27
05,00-9,93
,44
,37
0,01-5,95
0,523
4,35,3
3,2-43,2
0,477
6,37-8,04
7,18
116,2
0,0006-0,0880
0,61
0,0111
0,61
0,0006-0,5640
24,2-191,0
12,0-135,0
0,11-0,79
0,01-15,15
0,03-5,24
0,02-0,28
0,09
1,4-7,6
0,2-38,9
0,14
0,070-2,050
0,010-9,510
1,0-29,0
drainage
wodnych
6,40-7,98
Wskazniki ze zbiorników
42,0-685,0
Conductivity [/-lS·cm-

Wody - Water
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gleby przez wode pochodzaca z opadów atmosferyczrlych oraz przez podlegajace
wahaniom zwierciadlo wody podziemnej (tab. l). Dzieki temu substancje pochodzace
z nawozenia, procesów biologicznych (rozklad substancji organicznej) i chemicznych
(wietrzenie gleby) przedostaja sie do wód gruntowych, a nastepnie odplywów
drenarskich. Im wolniej nastepuje przeplyw wody przez glebe i im dluzszy jest czas
tego przeplywu, tym wiecej rozpuszczonych substancji chemicznych moze byc
wiazanych przez kompleks sorpcyjny gleby oraz pobieranych przez rosliny. W wodach
gruntowych w porównaniu do wód powierzchniowych i pochodzacych z odplywów
drenarskich zanotowano znacznie wyzsze stezenia suchej pozostalosci, czesci popielnych,
zwiazków azotu, kationów potasu, wapnia, sodu, zelaza ogólnego, siarczanów oraz
najwyzsza wartosc przewodnosci elektrolitycznej.
Wody odplywajace siecia drenarska wyróznialy sie wyzsza zawartoscia jonów
magnezu i chloru oraz najmniejsza iloscia azotu amonowego, azotynowego, fosforu
ogólnego, potasu i siarczanów w porównaniu do pozostalych wód danego obiektu.
Niekorzystnym zjawiskiem w wodzie sródpolnych zbiorników wodnych jest
wysokie stezenie fosforu ogólnego i fosforanów. Czyni to te wody podatnymi na
eutrofizacje mimo zanotowanych najmniej szych zawartosci pozostalych analizowanych
substancji. Fosfor wystepujacy w wodach powierzchniowych w nadmiarze powoduje
przyspieszona eutrofizacj e,jednak nie jest szkodliwy dla zdrowia. Oznaczanie zawartosci
zwiazków fosforowych w wodzie do picia ma wiec drugorzedne znaczenie [Misztal
i Sapek 1997]. Nie jest on nawet uwzgledniany w wymaganiach fizykochemicznych
dotyczacych wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [Rozporzadzenie, 2002].
Kationem dominujacym w badanych wodach byl wapn. Podobne wyniki uzyskano
na Pojezierzu Gnieznienskim [Kosturkiewicz i Fiedler 1995]. Tam równiez kationem
dominujacym w wodach byl wapn, przy czym najwieksza jego ilosc wystepowala
w wodzie gruntowej, mniejsza - w wodach z odplywów drenarskich, a najmniej
w oczkach wodnych. Wynika to z procesów lugowania wapnia z gleby. W wodach
gruntowych wystepuje znacznie wyzsze stezenia COz niz w atmosferze. Woda dostajac
sie do oczka uwalnia go do atmosfery, co powoduje wytracanie sie zwiazków wapnia i
zmniejszenie jego stezenia w wodzie sródpolnych zbiorników wodnych.
Wedlug klasyfikacji jakosci wód podziemnych [Rozporzadzenie, 2004] wody
gruntowe nalezy zaliczyc do V klasy (wody zlej jakosci) ze wzgledu na zbyt wysokie
zawartosci siarczanów. W wodach drenarskich zanotowano przekroczenie granicznych
wartosci IV klasy jakosci dla chlorków. W wodach ze sródpolnych zbiorników wodnych
wskaznikiem, który zadecydowal o III klasie jakosci bylo zelazo ogólne. W innych
oczkach wodnych polozonych w tym samym regionie, ale bez ingerencji w ich czasze
(bez poglebienia), wskaznikami pogarszaj acymi jakosc wód byl azot amonowy, azotyny,
azotany, ChZT i fosfor [Koc 2000]. Dla porównania jakosc wód sródpolnych zbiorników
wodnych zlokalizowanych na Pojezierzu Gnieznienskim wlaczonych w siec melioracyjna
deklasyfikowala zawartosc w nich potasu, azotanów i fosforanów [Fiedler i in. 2000].

82

1. Cymes, U. Szyperek

Sklad chemiczny wód powierzchniowych na obiekcie objetym badaniami ulega
duzym wahaniom w ciagu roku. Zmiany jakosci wód spowodowane sa m.in. przez
czynniki:
klimatyczne - opady, topnienie pokrywy snieznej i lodowej, parowanie,
srodowiskowe - splywy i zmywy powierzchniowe i podpowierzchniowe z terenu
zlewni, uzytkowanie zlewni, sezonowa wymiana wód (w przypadku zbiorników
zasilanych wodami powierzchniowymi lub gruntowymi), funkcjonowanie
melioracji,
biologiczne zachodzace w glebie i wodach zbiorników.
W rozpatrywanym okresie badawczym we wszystkich wodach stwierdzono znaczne
wahania analizowanych wskazników. Przy minimalnych ilosciach substancji nalezaly
one w wiekszosci do I klasy jakosci, natomiast przy maksymalnych nawet do wód V
klasy jakosci. W wodach zbiorników wodnych wskaznikami decydujacymi o tej klasie
byly: odczyn, P ogólny, fosforany i Fe ogólne; w wodach drenarskich chlorki, a w
gruntowych przewodnosc, chlorki, K, Ca, Fe ogólne i siarczany.
Tabela 2. Sklad chemiczny wody w sródpolnych zbiornikach wodnych w okresie
wypasu bydla [mg-dm'3]
Table 2. Chemical composition water oj mid-jield pond in periods oj cattle
grazing [mg·dm'3]

Wskazniki - Parameters

Srednio
469
256
451
457
224
417
18
VII
VI
VIII
IX
237
253
227
237
446
463
445
87
88
85
87
72
411
379
417
391
392
20
17
19
X
18
7,96
7,72
4,1
0,36
0,42
0,50
0,26
0,548
0,27
56,1
55,4
8,3
8,1
0,322
4,6
0,13
0,14
0,17
4,5
4,6
0,15
5,3
8,10
8,16
7,96
8,24
10,1
7,6
0,49
9,5
62,9
0,30
0,38
0,33
0,35
9,9
9,7
0,260
8,4
0,31
9,5
57,4
56,7
56,9
0,20
0,308
0,268
1,55
9,2
9,7
0,0061
0,0348
0,0226
0,0155
0,0047
0,62
0,45
0,117
0,0201
Mean
Popiól
Ash
NH4+

222
102
16 Okres wy pasu bydla - Periods of cattle grazin
0,433
0,0047
0,43
0,13
4,5
16,4
9,5
7,59
0,35
0,11
53,1
339
467
V
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Porównujac wyniki przedmiotowych badan ze wskaznikami jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (te same normy stosowane sa przez stacje
epidemiologiczne w stosunku do wody przeznaczonej do pojenia zwierzat) - okreslonych
przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19listopada 2002 roku [Rozporzadzenie,
2002] - stwierdzono, ze wody te nie nadaja sie do picia ze wzgledu na wysokie zawartosci
amoniaku i zelaza ogólnego.
Sródpolne zbiorniki wodne po wykonaniu podejsc moga byc takze zródlem wody
dla zwierzat bez posrednictwa studni wodopojowych. Jednak liczyc sie trzeba z tym,
ze dostep bydla do zbiorników moze spowodowac pogorszenie sie w nich jakosci
wody. Poniewaz wypas bydla ogranicza sie zwykle do okresu od maja do pazdziernika,
szczególowej analizie poddano mozliwosc wykorzystania wody do pojenia bydla w
tym wlasnie okresie (tab. 2).
N ajnizsze wartosci wiekszosci analizowanych wskazników w wodzie sródpolnych
zbiorników wystapily w maju. Wyjatek stanowila zawartosc fosforu ogólnego, jonów
sodu i siarczanów. W analizowanym okresie wystepujaca w sródpolnych zbiornikach
wode zaliczono do III klasy jakosci, a w okresie od czerwca do sierpnia do II klasy.
Jednak wedlug wartosci normatywnych zawartych w Zarzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [Rozporzadzenie ... 2002]
woda ta nie nadaje sie do spozycia ze wzgledu na przekroczenie granicznych stezen
amoniaku (poza majem i pazdziernikiem) i zelaza ogólnego (poza lipcem).

Wnioski
l.

Najwyzsze stezenia substancji na obiekcie badawczym mialy wody gruntowe, mniej
- wody odplywajace siecia drenarska. W wodach ze sródpolnych zbiorników
wodnych zanotowano najmniejsze stezenia analizowanych substancji za wyjatkiem
fosforu. Nie jest on szkodliwy dla zdrowia, moze jednak powodowac intensywny
rozwój glonów i mikroorganizmów.
2. Wody gruntowe nalezy zaliczyc do V klasy (wody zlej jakosci) ze wzgledu na zbyt
wysokie wartosci siarczanów. W wodach drenarskich zanotowano przekroczenie
granicznych wartosci IV klasy jakosci dla chlorków.
3. Wystepujaca w sródpolnych zbiornikach wode zaliczono do III klasy jakosci srednio
w ciagu roku, jak i w okresie wypasu. Wedlug wartosci normatywnych zawartych
w Zarzadzeniu Ministra Zdrowia, wysokie stezenia zelaza ogólnego i amoniaku
wykluczaja mozliwosc uzycia jej do pojenia zwierzat gospodarskich.
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Ireneusz Cymes, Urszula Szyperek
Possibility ofwater supply for weIls as watering-places located
on drained pastures

Summary
Poland is characterized by a shortage of water resources which availability is often
limited by its poor quality. Thus, rational water management should take place at the
elementary basin level. The rcsearch was conducted in the period of 1997-200 l in the
drainage site located in north-eastern Poland in Lidzbark Warminski (54°08' N, 20°36'
E) - mezoregion ofthe Sepopolska Plain. Brown soils formed from heavy loam and
clay as weB as black earth formed form medium, hcavy loams and clay prevail in thc
studicd arca. The soils are located in the plain area where the outflow of surface water
is rather low or partly good. The area is characterized by an average intensity of
agriculture and the lack of extra-agricultural sources of pollution. When the drainage
system had been installed, the area was used by arabIe lands. Quarters of pasturcs
were crcated and cxisting mid-field ponds were included into reclamational system.
Three watering places with possible supply with ground, drainage and pond water were
also prepared. Water was sampled for laboratory analyses every two month form 11
piezometcrs.
lt was stated that ground water contained maximai concentrations ofthe substances
under investigation whereas the lowcst ones (exccpt for phosphorus) were found in
mid-field ponds water. Due to high content of sulphatcs, ground wat er reprcsented 5th
class of water purity (bad quality). In drainage water chlorides concentrations exceeded the 4th class. High concentrations oftotal iron and ammonia excluded mid-field
pond water for the purpose offarm animals watering.

Dr inz. Ireneusz Cymes
Katedra Melioracji i Ksztahowania Srodowiska
Pl. Lódzki 2
10-718 Olsztyn
irecym@uwm.cdu.pl

WPL YW UZYTKOWANIA I TYPU GLEBY NA SKLAD CHEMICZNYWÓn
W SRÓDPOLNYCH MAt YCH ZBIORNIKACH

Cymes Ireneusz, Szymczyk Slawomir

Uniwersytet Warminsko-Mazurski

w Olsztynie

Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badan nad wplywem uzytkowania i typu
gleby na sklad chemiczny wód w malych sródpolnych zbiornikach wodnych polozonych na gruntach ornych i uzytkach zielonych. W zlewni zbiorników wystepowaly
gleby brunatne i czarne ziemie. W okresie badatl wystepowaly lata o zróznicowanej
ilosci opadów: rok wilgotny (1998), bardzo wilgotny (1999) i suchy (2000). W wodach
oznaczono stezenie zwiazków azotu (N-NOz,N-N03 i N-NHJ, fosforu (P-ogólny i PP04) i potasu. Stezenie i akumulacja analizowanych substancji w wodach badanych
zbiorników byly silnie uzaleznione od sposobu uzytkowania zlewni, typu gleby i ilosci
opadów.
Slowa kluczowe: oczka wodne, gleby brunatne, czarne ziemie, grunty orne, uzytki
zielone.
Abstract
In the paper the results of three-year research on the effect of land use and type of
soilon the chemical composition ofwater in mid-field ponds located on arabIe lands
and grasslands are presented. Brown soils and black earths dominated in the reservoirs' catchments. The following years of different humidity were distinguished: a wet
one (1998), a very wet one (1999) and a dry one (2000) in the period of inverstigation.
Water from reservoirs was analysed for nitrogen forms (N-NOz' N-N03 and N-NH4),
phosphorus (Total P and P-P04) and potassium. Concentrations and accumulations of
the substances in the reservoirs were dependent on land use, soil type and amount of
precipitation.
Key words: mid-field ponds, brown soils, black earths, arabIe lands, grasslands.

Wstep
Sródpolne zbiorniki wodne wraz z towarzyszacymi
powszechnym elementem krajobrazu mlodoglacjalnego.

im zadrzewieniami sa
Dzieki znacznej liczbie
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podnosza walory krajobrazowe zlewni rolniczo-lesnych, stanowiajeden z wazniejszych
elementów malej retencji wodnej oraz pelnia wszechstronna role ekologiczna [Koc
i in., 2001]. Na rozleglych terenach uzytkowanych rolniczo sa to jedyne siedliska,
swoistego rodzaju "wyspy", chroniace naturalne gatunki flory, fauny i ich biocenozy
[Cholewinski i Blaulciak 1995, Ryszkowski i Kedziora 1997]. Sródpolne zbiorniki wodne
uczestnicza równiez w obiegu materii w krajobrazach rolniczych, zatrzymujac
doplywajace substancje biogenne pochodzace z pól, poprzez sorpcje biologiczna oraz
sedymentacje mulu zawierajacego zmyte z pól skladniki odzywcze roslin i substancje
humusowe [Zyczynska-Baloniak i in., 1990]. Dlatego tez, male zbiorniki wodne
usytuowane wsród pól stanowia bariery biogeochemiczne, majace wplyw na ograniczanie
zanieczyszczen obszarowych odprowadzanych ze zlewni rolniczej [Ryszkowski i in.,
1990; Cholewinski i Blauciak, 1995; Kirwel, 1998]. Jednak doplyw nadmiernej ilosci
biogenów do oczek, powoduje ich przyspieszona eutrofizacje oraz ubozenie skladu
gatunkowego biocenoz. W zdegradowanych zbiornikach nastepuje negatywna selekcja
florystyczna, a powstajace z czasem osady organiczne i mineralne sukcesywnie
wypelniajac oczka, prowadza do zmniejszania ich rozmiarów, a w niektórych
przypadkach do zaniku [Pienkowski, 1996].
Celem pracy bylo okreslenie wplywu sposobu uzytkowania i typu gleb uksztahowania
tereni oraz warunków atmosferycznych na stezenie i akumulacje w wodzie sródpolnych
zbiorników glównych skladników biogennych (azotu i fosforu) oraz potasu.

Material i metody
Sródpolne zbiorniki wodne bedace przedmiotem niniejszej pracy polozone sa
w poludniowo-zachodniej czesci mezoregionu Równina Sepopolska, czesciowo w obrebie
gruntów miasta Lidzbark Warminski i czesciowo wsi Koniewo. Glównym czynnikiem
ksztaltujacym obecna rzezbe i budowe geologiczna wierzchnich warstw omawianego
terenu byl lodowiec skandynawski nasuwajacy sie w plejstocenie z kierunku pólnocnego.
Pozostawil on po sobie liczne pagórki morenowe i zaglebienia wytopiskowe. Spadki
falistego terenu sa zróznicowane i dochodza do 15 %, przy czym przewazaja nachylenia
stoków w granicach 2 - 4 %. Na obszarze badan wystepuj a przewaznie gleby brunatne
wytworzone z glin ciezkich i ilów oraz czarne ziemie wytworzone z glin srednich,
ciezkich i ilów - usytuowane w nizszych partiach terenu o malych spadkach. Na
rozpatrywanym terenie wystepuja uzytki zielone (69,0 ha) uzytkowane pastwiskowokosnie oraz grunty orne (32,5 ha). Co roku stosowano takie samo nawozenie azotem
i fosforem (nie nawozono potasem) wysiewajac, w przeliczeniu na zawartosc czystego
skladnika, 30 kg P'ha-! oraz okolo 150 kgN'ha-l na gruntach ornych i 187 kg N'ha-l na
uzytkach zielonych (poza 2000 rokiem, w którym nie nawozono uzytków zielonych).
Gleby na uzyt\ ach zielonych naleza do II i IV klasy bonitacyjnej, zas na gruntach
ornych do klas lIla IIIb. Na 99,5 % powierzchni badanego obszaru wystepuje roslinnosc
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synantropijna, a tylko 0,5 % powierzchni zajmuje rosnaca wokól sródpolnych zbiorników
wodnych roslinnosc naturalna i pólnaturalna.
Do badan wytypowano 13 zbiorników wodnych, z których 9 polozonych jest na
uzytkach zielonych, a 4 na gruntach ornych. Teren uzytków zielonych jest bardziej
urozmaicony (deniwelacje dochodza do 12,5 m), w zwiazku z czym, oczka polozone
na tym obszarze, posiadaja zlewnie powierzchniowe o wiekszych spadkach. W roku
1998 na omawianym terenie wykonano drenowanie. W ramach prac melioracyjnych
wszystkie obnizenia terenowe, w których zwierciadlo wody utrzymywalo sie przez
wieksza czesc roku, poglebiono do glebokosci 1,0 - 1,5 m, starajac sie zachowac ich
naturalne ksztalty. Przyklad ksztaltu misy zbiornika wodnego po poglebieniu pokazano
na rysunku 1.

zasieg wód maksymalnych, srednich i minimalnych
The reach of maximai, average and minimalleve1s

Rys. 1. Ksztalt misy sródpolnego zbiornika wodnego polozonego na gruntach
ornych.
Fig. 1. The shape oj the mid-field pond basin located on arabie lands.
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Poglebienie zbiorników oraz wlaczenie ich do sieci melioracyjnej, w celu
dodatkowego zasilenia wodami drenarskimi, umozliwilo utrzymanie w oczkach lustra
wody przez caly rok.
Badania wykonywano w latach hydrologicznych
1998 - 2000. W okresie
prowadzenia pomiarów warunki meteorologiczne byly zróznicowane. Wedlug krytenów
klasyfikacji lat ze wzgledu na ilosc opadów rok hydrologiczny 1998 z opadem srednim
równym 735 mm zakwalifikowano jako wilgotny, 1999 rok (784 mm) - jako bardzo
wilgotny, a 2000 rok (549 mm) - jako suchy [Kaczorowska 1962). Wystapily równiez
znaczne róznice srednich temperatur powietrza, które w kolejnych latach realizacji
badan ksztahowaly sie odpowiednio: 7,0 oC, 7,8 oC i 8,2°C.
W ramach prac pomiarowych comiesiecznie wykonywano pomiar stanów wody w
oczkach wodnych oraz pobierano wode do analiz chemicznych. W pobieranych próbach
wody oznaczano: azot azotanowy - kolorymetrycznie z kwasem dwusulfofenolowym,
azot azotynowy - kolorymetryczni e z kwasem sulfanilowym, azot amonowy kolorymetrycznie z odczynnikiem Nesslera, fosfor calkowity (ogólny) - metoda
molibdenianowa (po uprzedniej mineralizacji), fosforany - kolorymetrycznie z
molibdenianem amonowym, potas - metoda fotometrii plomieniowej [Hermanowicz i
in., .1999).

Wyniki i dyskusja
Przeprowadzone badania wykazaly znaczacy wplyw sposobu uzytkowania terenu
i typu gleb na stezenie najwazniejszych skladników biogennych w wodzie sródpolnych
zbiorników (oczek) wodnych. Srednie stezenie analizowanych biogenów ksztahowaly
sie od 0,005 do 0,014 mgxdm-3N-N02, od 0,14 do 0,78 mgxdm-3N-N03, od 0,37 do
0,71 mgxdm3 N-NH4' od 0,17 do 0,41 mgxdm-3 P ogólnego, od 0,05 do 0,16 mgxdm3 P-P04 i od 1,9 do 6,5 mgxdm-3 K (tab. l). W wodach oczek polozonych na uzytkach
zielonych, w porównaniu do gruntów ornych stezenia analizowanych biogenów byly
4-krotne wieksze w przypadku N-N03 oraz 2-krotne: N-N02, P ogólnego, P-P04 i K.
Jest to tendencja nieco odbiegajaca od badan innych autorów, którzy wskazuja, ze
zbiorniki wodne o zlewniach uzytkowanych ornie, ze wzgledu na intensywniejsze
wymywanie skladników z gleb stymulowanym uprawa pluzna i okresowym brakiem
okrywy roslinnej, sa bardziej narazone na zanieczyszczenie substancjami biogennymi
[Falkowski i in. 1996, Koc i in. 2002).
Na taki stan rzeczy mialy wplyw wieksze powierzchnie i wyrazniejsze urzezbienie
zlewni oczek na uzytkach zielonych, niz na gruntach ornych. Ponadto zbiorniki na
uzytkach zielonych wystepuja glównie w bezodplywowych obnizeniach terenu, co
naraza j e na intensywniejszy doplyw wód obciazonych biogenami. Ponadto w wodach
oczek polozonych na czarnych ziemiach, w porównaniu do gleb brunatnych stwierdzono
znacznie wyzsze stezenia zwiazków azotu i potasu, natomiast mniejsze fosforu.
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Tabela. 1. Wplyw sposobu uzytkowania terenu i typu gleb na stezenie zwiazków
azotuJosjoru i potasu w wodach powierzchniowych [mg-dm-3].
Table 1. Effect oj land use and a type oj soi! on the nitrogen, phosphorus
potassium concentrations in surface water [mg-dm-3].

and

brunatne
Gleby zielone
Srednia
Mean
Black
Srednia orne
MeanArabIe lands
Srednia
Zierme
ziemie
earths
Brown
soils
soils
Czarne
Zleillle
Uzytki
Grasslands
0,55
0,37
0,14
0,20
0,05
0,13
0,78
2,8
0,006
0,005
4,9
3,9
1,9
5,1
2,4
5,2
0,oI0
0,010
0,17
0,71
0,46
0,38
0,11
0,09
0,67
0,60
0,54
0,06
0,18
0,41
0,16
0,59
0,33
0,012
0,014
0,006
0,06
0,62
0,28
0,39
Gleby
brunatne
Grunty
3,6
0,11
0,31
0,48
0,24
0,008

W zaleznosci od sposobu uzytkowania i typu gleb, w wodach omawianych
zbiorników akumulowalo sie rocznie do: 4,1 kg K > 1,0 kg N, NH4 > 0,24 kg P
ogólnego> 0,20 kg N-N03 > 0,09 P-P04 > 0,009lkg N-NOz (tab. 2).
Wieksza, akumulacje biogenów (poza N-N03) stwierdzono w zbiornikach
polozonych w zlewniach uzytkowanych omie, niz na uzytkach zielonych. Wykazano
równiez, ze wystepowanie czarnych ziem w zlewni sródpolnych zbiorników wodnych
powodowalo wieksza akumulacje analizowanych biogenw, w przypadku azotu nawet
2-krotnie.
Najwieksze stezenia w wodach oczek zwiazków azotu (0,025 mgxdm-3 N-NOz,
1,37 mgxdm-3 N-N03, 0,81 mgxdm-3 N-NH4,) stwierdzono w roku wilgotnym, a fosforu
(0,56 mgxdm-3 P ogólnego, w tym 0,14 mgxdm-3 p.P04) i potasu (6,0 mgxdm-3 K) w
bardzo wilgotnym (tab. 3).
Nalezy wiazac to z wieksza ruchliwoscia zwiazków azotu, niz fosforu w profilu
glebowym, jak równiez z nawozeniem mineralnym. Najwieksze stezenia zwiazków
fosforu, a takze potasu w wodzie oczek, w roku bardzo wilgotnym bylo skutkiem
zwiekszenia intensywnosci ich uruchamiania i odplywu z gleb.
Na gruntach ornych wystapila nieco inna, niz na uzytkach zielonych tendencja
odplywu poszczególnych skladników. W wodach tych zbiorników najmniejsze stezenia
wszystkich analizowanych biogenów stwierdzono w roku suchym, a najwieksze
w roku wilgotnym (zwiazki fosforu, K, N-NOz i N-NH4) i tylko N-N03 w roku bardzo
wilgotnym.
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Tabela 2. Wplyw sposobu uzytkowania terenu i typu gleb na akumulacje zwiazków
azotu fosforu i potasu w wodach powierzchniowych [kg}.
Table 2. E.fJect of land use and a type of soi! on the nitrogen, phosphorus and
potassium accumulations in surface water[kg}.
e
Brown
ZIemIeZIemIe
brunatn
Gleby
Mean
soils
Srednia orne
MeanArabIe lands
Uzytki
zielone
Grasslands
0,009
0,07
0,24
2,3
0,19
0,17
0,14
0,20
0,007
0,12
0,15
0,22
0,04
,08 Srednia
0,04
0,13
0,06
0,09
0,11
0,49
4,1
0,004
1,5
0,60
0,31
0,16
0,003
1,7
1,4
0,005
1,00
1,2
0,002
0,14
2,8
0,04
0,10
0brunatn
0,006
Grunty
Black
0,10
0,23
0,04
1,6
0,14
0,004
earths
Czarne

Tabela 3. Wplyw sposobu uzytkowania terenu i opadów atmosferycznych na
stezenie zwiazków azotu, fosforu i potasu w wodach powierzchniowych
[mg-dm-3].

Table 3.

E.fJect of land use and precipitation on the nitrogen, phosphorus and
potassium concentrations in surface water[mg.dm-}

2000
Wilgotny
1998
Suchy
Dry
1998
1999
zielone Grasslands
0,14
0,19
0,09
0,57
0,54
0,77
0,60
0,51
0,16
0,03
0,10
0,006
0,007
0,17
0,23
0,06
0,18
0,04
0,012
0,39
0,26
0,025
0,13
1,37 Uzytki
Dry 1999
0,66
0,33
0,81
0,56
0,13
0,005
0,004
0,34
Grunty orne ArabIe lands
2,3
2,0
2,7
5,0
2,2
6,0
5,3
3,8
Bardzo
Srednia
wilgotny
Average
Verydry
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Wielkosc opadów atmosferycznych poprzez ksztaltowanie ilosci i intensywnosci
przemieszczania sie wody, silnie modyfikowala akumulacje biogenów w wodzie.
Wieksza (srednio z 3 lat badan) akumulacje zwiazków azotu (oprócz N -NO), fosforu
i potasu stwierdzono w wodzie akwenów polozonych wsród gruntów ornych, niz na
uzytkach zielonych (tab. 4).
Tabela

4.

Table 4.

Wplyw sposobu uzytkowania terenu i opadów atmosferycznych na
w
wodach
akumulacje
zwiazków
azotu, fosforu
i potasu
powierzchniowych [kg].
EjJect of land use and precipitation on the nitrogen, phosphorus and
potassium accumulations in surface water[kg].

1999
1999
Wilgotny
Suchy
Dry
Dry Srednia
Suchy
1998
Srednia
Bardzo
Uzytki
zielone
Dry
0,08
0,16
0,04
0,05
0,08
0,05
2,3
0,14
0,05
20,21
1,0
,2
0,36
0,003
0,007
0,001
0,002
0,005
0,03
0,09
0,11
0,49
0,25
0,19
0,04
0,20
0,18
0,61
0,07
0,03
0,03
0,21
1998
1,4
0,15
1,4
0,10
1,8
0,11
2,5
0,004
0,006
0,006
0,18
0,19
Wilgotny
2000
2000
Very
dry
Average
wilgotny
Very
Average
dry
wilgotny

Grasslands Grunty orne Arabie lands

Polozenie zbiorników wodnych, na uzytkach zielonych w bezodplywowych
obnizeniach terenu, zapewnialo znacznie wyzsze i bardziej wyrównane (nawet w roku
suchym), niz w gruntach ornych, stany wód gruntowych. Decydowalo to o stopniu
napelnienia zbiorników i wplywalo zarówno na stezenie, jak i akumulacje w nich
biogenów.
W zaleznosci od typu gleb i ilosci opadów atmosferycznych, stezenie badanych
0,11 - 1,08 mgxdm'3 N-N03,
substancji wynosilo: 0,004 - 0,018 mgxdm·3N-N02,
0,29 - 1,05 mgxdm3 N-NH4' 0,21 - 0,34 mgxdm3 P ogólnego, 0,06 - 0,14mgxdm3
P-P04, i 2,8 - 4,6 mgxdm·3 K (tab. 5).
Wystepowanie czarnych ziem w zlewni oczek wodnych, wplywalo na zwiekszenie
(w porównaniu do gleb brunatnych), w wodach stezenia zwiazków azotu, w tym: 14krotnie N-N02, 2-krotnie N-N03 i o 51 % N-NH4 oraz o 12 % P-P04 i o 31 % K, ale

Wplyw uzytkowania

Tabela
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Wplyw typu gleb i opadów atmosferycznych na stezenie zwiazków azotu,
fosforu potasu w wodach powierzchniowych [mg·dm-3].
Table 5. EjJect of a type of soi! and precipitation on the nitrogen, phosphorus and
potassium concentrations in suiface water[mgodm-3].
5.

i

1999
Wilgotny
Dry
Suchy
Srednia
1998
1998Uzytki
0,16
zielone Grasslands
Grunty orne ArabIe lands
0,11
0,21
0,08
3,8
0,34
0,06
0,14
0,29
3,0
0,24
1,08
0,25
0,66
0,53
0,09
3,0
0,14
0,06
0,26
0,24
0,004
2,9
0,45
0,007
0,010
0,005
3,2
2,8
4,6
0,006
0,19
3,5
0,07
0,25
0,011
00,56
0,29
,10
0,29
0,67
1,05
0,018
Dry
Bardzo
Wilgotny
2000
Very
dry
Verydry
Average
wilgotny

i

Tabela 6. Wplyw typu gleb opadów atmosferycznych na akumulacje zwiazków
azotu, fosforu i potasu w wodach sródpolnych oczek wodnych [kg].
Table 6. EjJect of a type of soi! and precipitation on the nitrogen, phosphorus and
potassium accumulations in mid-jield ponds water[kg]
Bardzo 1998
1999
Srednia
Srednia
Dry
Dry
wilgotny
Bardzo
1999
UzAverage
rtki zielone Grasslands
ny
Very
dry
2,0
1,7
0,04
1,6
0,29
0,10
0,10
0,11
0,003
0,003
0,005
0,002
0,009
0,003
0,36
0,05
0,150,04
0,15
0,11
0,13
0,12
0,39
0,21
1,8
0,53
0,16
0,09
0,04
1,1
0,20
0,23
0,06
0,07
0,09
0,55
0,004
1998Average
0,03
2,6
1,6
1,4
Wilgotny
Grunty orne ArabIe lands
Wilgot
2000
2000
Very
dry
Dry
Suchy
Suchy

94

1. Cymes,

S.

Szymczyk

nie wplywalo na koncentracje P ogólnego. Ponadto, wystapienie w wodach oczek
polozonych na czarnych ziemiach, znacznie wiekszej zmiennosci stezen biogenów,
(N-N03 lO-krotnie, N-N02 i N-NH4 3,5-krotnie) wskazuje, ze wykazuja one znacznie
wieksze, niz gleby brunatne oddzialywanie na jakosc wód powierzchniowych.
Typ gleb i ilosc opadów atmosferycznych znaczaco wplywaly na akumulacje
skladników biogennych w wodach powierzchniowych. Wieksze ich nagromadzenie
stwierdzono w wodach zbiorników polozonych na czarnych ziemiach (tab. 6). Podobnie
jak w przypadku stezenia, najwiekszy ladunek N-N02 (0,009 kg), N-N03 (0,55 kg),
N-NH4 (0,53 kg) i P-P04 (0,07 kg) stwierdzono w roku wilgotnym, w zbiornikach o
zlewniach z przewazajacym udzialem czarnych ziem, a w bardzo wilgotnym P ogólnego
i K. Najnizsza akumulacja wszystkich analizowanych skladników w wodzie tych
zbiorników wystapila w roku suchym, co bylo zwiazane z ograniczeniem doplywu
wód, a w efekcie zmniejszeniem napelnienia ich napelnienia.

Wnioski
1. Stezenie i akumulacje skladników biogennych w wodach sródpolnych oczek
wodnych modyfikuja: sposób uzytkowania gleb i uksztaltowanie terenu> warunki
meteorologiczne (opady i temperatury) > typ gleby.
2. W zaleznosci
od sposobu uzytkowania
i typu gleb oraz warunków
meteorologicznych stezenie substancji biogennych w wodach sródpolnych
zbiorników wodnych zlokalizowanych na glebach zwiezlych wynosi do: 0,025
mgxdm·3N-NO 2' 137
mgxdm3N-NO
mgxdm·3 N-NH 4' 056
mgxdm·3 P
,
3' 081
,
,
ogólnego, 0,14 mgxdm·3 P-P04 i 6,0 mgxdm3 K.
3. W zlewni uzytkowanej rolniczo wyzsza akumulacja skladników biogennych
wystepuje w wodach zbiorników sródpolnych zlokalizowanych na czarnych
ziemiach uzytkowanych omie w porównaniu do zbiorników na glebach brunatnych
zagospodarowanych jako uzytki zielone.
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Cymes Ireneusz, Szymczyk Slawomir
Effect of land use and type of soil on chemical composition
of water in mid-field ponds
Summary
In the years 1998-2000 a three-year research on the effect of land use and type of
soilon chemical composition ofwater in mid-fie1d ponds located on arabIe lands and
grasslands was conducted. The area under investigation was located near Lidzbark
Warminski in the Sepopolska P1ain. In the paper are showed the results from 12 midfield ponds, from which 4 objects were located on arabIe lands and 9 on grasslands. In
the catchments of 7 reservoirs brown soils were present whereas the catchments of 6
reservoirs were covered with black earths.
In the period of investigation, the years were different in terms of precipitation
sums. They were represented by a wet year (1998), a very wet one (1999) and a dry
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one (2000). The research showed that concentrations and accumulations of the substances in the reservoirs were modified by land use and landscape relief> meteorological conditions (precipitation and temperature» a type of soil. With regards to the
factors mentioned above, concentrations of nutrients in water of reservoirs located in
1.37 mgxdm30fN-N03,
0.81
compact soils amounted to: 0.025 mgxdm30fN-N02,
ofN-NH4, 0.56 mgxdm·3 ofTP, 0.14 mgxdm3 ofP-P04 and 6.0 mgxdm3
ofK. Higher nutrients accumulation was stated in water of mid- field ponds located in
cultivated brown earths.
mgxdm3
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SEZONOWA ZMIENNOSC STEZEN FOSFORU
I MINERALNYCH FORM AZOTU
W WODZIE ODTWORZONEGO PL YTKIEGO JEZIORA
W ZLEWNI ROLNICZEJ

Andrzej Skwierawski, Ireneusz Cymes
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W pracy podjeto próbe okreslenia zaleznosci decydujacych o funkcjonowaniu
polimiktycznego jeziora Nowe Wlóki w kontekscie oddzialywania zlewni uzytkowanej rolniczo na zasobnosc w zwiazki biogenne, tj. azot i fosfor. Prowadzone badania
mialy na celu okreslenie dynamiki zmian w okresie czteroletnich obserwacji w latach
1999-2002, oraz okreslenie stopnia i postepu eutrofizacji po uplywie okolo 20 lat od
odtworzenia zbiornika osuszonego w XIX w. Badania wskazuja, ze jezioro cechowalo sie znacznie nizszym poziomem eutrofizacji niz wynikajacy z obciazenia ladunkiem biogenów ze zlewni. Czteroletnie obserwacje wskazuja, ze koncentracje biogenów w wodzie polimiktycznego jeziora Nowe Wlóki utrzymuja sie na stabilnym poziomie, uksztaltowanym przez rolniczo uzytkowana zlewnie i zasilanie wewnetrzne.
Slowa kluczowe: jeziora polimiktyczne, eutrofizacja, fosfor, azot.

Abstract
The research was aimed at the description of conditions limiting the functioning
of polymictic lake of Nowe Wlóki in term s of the effect of agriculturalland use on
the nutrient (N and P) supply to the reservoir. During four years of observation, in the
period of 1999-2002 all owe d for the description of seasonal dynamics of the nutrient
concentrations and the dynamics of eutrophication processes in the reservoir, which
was dried in 19th century and restored 20 years before the research started. The results showed that the lake ofNowe Wlóki is charactcrised by lower degree of eutophication than it results from theoretical nutrient (mainly N) loads form its catchment. The concentrations ofN and P in the period of investigation, let us concludc,
that at present, the lake represents relative stability of trophic status due to some
abandoned lands and internalloading.
Key words: polymictic lakes, shallow reservoirs, eutrophication, phosphorus, nitrogen.

98

A. Skwierawski,

1.

Cymes

Wstep
Wody powierzchniowe stanowia w krajobrazie rolniczym element wplywajacy
na bioróznorodnosc i zachowanie stabilnosci ekosystemów [Koc i in. 2001], lecz
dzieki sasiedztwu agroekosystemów sa takze silnie narazone na procesy eutrofizacji,
których zródlem jest dzialalnosc rolnicza i osadnictwo wiejskie [Koc 1998, Skwierawski, Szyperek 2002]. Zbiorniki wodne o niewielkich powierzchniach zwierciadla
wody, jak i wieksze, lecz plytkie jeziora, sa na te procesy narazone szczególnie.
Dzieki takim zjawiskom jak re suspensja osadów dennych i zasilanie wewnetrzne
w biogeny, poziom trofii plytkich zbiorników nie ulega obnizeniu nawet po znacznym ograniczeniu ladunku zewnetrznego [Moss i in. 1997].
Naturalna ewolucje plytkichjezior mozna sprowadzic do 2 glównych etapów [Li
1998]: akumulacji - objawiajacym sie stopniowym rozwojem roslinnosci wyzszej,
oraz stadium przezyznienia (znieksztalcenia struktury systemu). W stadium pierwszym roslinnosc podwodna stopniowo rozwija sie pod wplywem wzrastajacej zasobnosci w biogeny, a w jeziorze utrzymuje sie stan niskiej metnosci ("czystej wody").
Po przekroczeniu krytycznej wartosci poziomu biogenów w wodzie, równowaga zostaje przesunieta w kierunku dominacji fitoplanktonu, pociagajacej za soba wzrost
zmetnienia wody. Równowaga troficzna jezior plytkich formuje sie zatem podobnie,
jak to ma miejsce w malych, sródpolnych zbiornikach wodnych [Skwierawski 2004].
We wspólczesnym krajobrazie pólnocnej Polski jeziora plytkie posiadaja w zwiazku z powyzszym z reguly wysoka zyznosc, w przeciwienstwie do jezior o pojemnych
misach jeziorowych, stosunkowo slabo zeutrofizowanych. Wyjatek stanowia zbiorniki, w których zostaly przelamane naturalne mechanizmy obronne np. w wyniku
zrzutów zanieczyszczen ze zródel punktowych [Lossow 1996].
Prowadzone badania mialy na celu okreslenie dynamiki zmian sezonowych koncentracji biogenów w wodzie Jeziora Nowe Wlóki w okresie czteroletnich obserwacji w latach 1999-2002, a przez to okreslenie stopnia i postepu eutrofizacji tego zbiornika. Przeprowadzone analizy pozwolily odpowiedziec na pytanie, czy w stosunkowo krótkim okresie obserwacji (4 lata hydrologiczne) mozliwe jest stwierdzenie postepu i kierunku procesu eutrofizacji badanego zbiornika. Podjeto równiez próbe ustalenia, jakie tendencje zasobnosci w skladniki biogenne wystepuja w zbiorniku zlokalizowanym na terenach rolniczych kilka lat po wylaczeniu znacznej czesci obszaru
zlewni z uzytkowania rolniczego.

Material i metody badan
Jezioro Nowe Wlóki polozone jest nieopodal miejscowosci o tej samej nazwie
(53°54' N, 20°32' E), okolo 20 km na pólnoc od Olsztyna, na terenie nalezacym administracyjnie do gminy Dywity. Jezioro to jest stosunkowo niewielkim zbiornikiem
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(2 l ha powierzchni) o glebokosci sredniej wynoszacej zaledwie 1,5 m. Zbiornik ten
pod koniec XIX w zostal osuszony, zas odtworzono go na przelomie lat 70. i 80. XX
w.

Zlewnie jeziora, liczaca 375 ha powierzchni, w 92% tworza uzytki rolne - 63%
grunty orne. Od polowy lat 90. XX w. grunty te byly stopniowo wycofywane z uprawy - w okresie prowadzenia bad311udzial odlogów wynosil ok. 60% gruntów ornych. Okolo 29% zlewni zajmowaly uzytki zielone. W pólnocnej czesci zlewni zlokalizowana byla nieskanalizowana miejscowosc Nowe Wlóki, w której zamieszkiwalo 2 l 6 osób (2002 r.).
Badania obejmowaly analizy skladników biogennych w wodzie - mineralnych
fonn azotu: amonowego (N-NH4), azotanów (V) (N-NO]) i azotanów (ITI)(azotynów
N-NO) oraz fosforu ogólem (Pag) i mineralnego (fosforanowego p-POJ Analizy
laboratoryjne wykonywano wg ogólnie przyjetych metod [Hermanowicz i in. 1999].
Próbki do analiz pobierano raz w miesiacu w okresie 4 lat hydrologicznych (19992002) zjednego punktu zlokalizowanego w centralnej czesci glównego basenu badanego zbiornika. Od strony pólnocnej jezioro posiada wyraznie wyodrebniona zatoke
o powierzchni 4,6 ha, która podlegala dodatkowym obserwacjom sezonie wegetacyjnym w roku 2002.

Wyniki badan i dyskusja
W okresie prowadzenia badat'1, tj. okolo 20 lat po odtworzeniu, jezioro Nowe
Wlóki wykazywalo znaczna rozbieznosc w poziomic rozpatrywanych skladników
biogennych Fosfor ogólem w 4 latach obserwacji ksztaltowal sie na poziomie srednim 0,225 mgP'dm3 (rys. 1).
W ukladzie sezonowym najwyzsze wartosci notowano w miesiacach lctnich srednio 0,334 mgP'dm3, maksymalnie w roku 1999 (0,444 mgP'dm-3) i w roku 2000
Wartosci takie swiadcza o ksztaltowaniu zasobnosci wody w tcn
(0,429 mgP·dm3).
pierwiastek w wyniku zasilania wcwnetrznego fosforem nagromadzonym w osadach
dcnnych, który pod wplywem wysokich temperatur i falowania (resuspensji) powraca do mas wody. Zjawisko takie jest charakterystyczne dla plytkich zbiorników
i nastepuje nawet przy dobrych warunkach tlenowych w srodowisku wodnym [Kajak
2001 J. Istnienie takich mechanizmów potwierdzaja wysokie koncentracje fosforu
w formie mineralnej (srednio 0,080 mgP-P04'dm3 w sezonie letnim, maksymalnie
podczas gdy w zbiornikach dimiktycznych
w 1999 roku - 0,145 mgP-P04'dm3),
w sezonie wegetacyjnym czesto notowane sa znikome wartosci koncentracji, czesto
ponizej poziomu detekcji [Korycka 1989]. W wodzie jeziora Nowe Wlóki w okrcsach letnich srednio 90% ilosci fosforu wystepowalo w fonnie organiczncj, co potwierdza charakter zbiornika z utrzymujaca sie wysoka metnoscia wywolana przez
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Rys. 1. Sezonowa zmiennosc koncentracjiJosJoru ogólnego [mgP'dm-3] iJosJoranowego [mgPPO/dm-3] w wodziejeziora Nowe Wlóki w latach 1999-2002 oraz w zatoce pólnocnej jeziora
(2002-Pn) w okresie lato-jesien w 2002 r. Oznaczenia: Z - zima, W-wiosna, L -lato, J -jesien
Fig. 1. Seasonal changes oJtotal phosphorus [mgP'dm-3] and phosphates concentrations [mgPPO/dm-3] in Nowe Wlóki lake in the period 1999-2002 and values Jor seasons spring-autumn
2002 in north bay oj lake (2002-Pn). Denotations: Z - winter, W-spring, L - summer, J - autumn
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masowe zakwity sinic (w sezonie wegetacyjnym widzialnosc krazka Secchiego spadala ponizej O,3m).
Inaczej ksztaltowal sie poziom mineralnych form azotu (rys. 2).

Tabela 1. Wartosci szacunkowego obciazenia jeziora Nowe Wlóki ladunkami azotu
i fosforu (obliczone wg modelu Vollenweidera, na podst. wartosci
odplywu biogenów dostosowanych do warunków Polski pólnocnej wg
Giercuszkiewicz-Bajtlik 1990)
Table 1. Nutrient loads to Nowe Wlóki lake (estimated according to Vollenweider 's
model, with outjlow values for north Poland by Giercuszkiewicz-Bajtlik
1990)
Jez. Nowe Wlóki
Nowe
Wlóki
lake
main
part
Nowe
Wlóki
lake
Jez.
Nowe
North
bay
zatoka
pnWlóki
118
18
36
0,019
0,038
0,7
factor]
Wartosc
obciazenia
niebezpiecznego
Przekroczenie
obciazenia
Obciazenie
powierzchni
ladunkiem P lub
Wartosc
obciazenia
dopuszczalnego
Przekroczenie
obciazenia
131
274
368
263
49
FOSFOR
AZOT
24
184
2909
2350
63,2
0,016
0,032
14,0
5,9
0,24
0,48
0,29
0,57
Phosphorus
Nitrogen

N
dopuszczalnego
oflake [gm,2a'l]
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Rys. 2. Sezonowa zmiennosc koncentracji mineralnych Jorm azotu w wodzie jeziora Nowe Wlóki w latach
1999-2002 [mgNdm-3) oraz w zatoce pólnocnej jeziora (2002-Pn) w okresie lato-jesien w 2002 r.
Oznaczenia: Z - zima, W - wiosna, L -lato, J -jesien
Fig. 2. Seasonal changes oj mineral nitrogen Jorms concentrations in Nowe Wlóki lake in the period
1999-2002 and values Jor seasons spring-autumn 2002 in north bay oj lake (2002-Pn).
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Srednia koncentracja w wodzie z 4 lat obserwacji wynosila 0,46 mgN·dm3. W
wartosciach sezonowych z 4 lat nie zanotowano znacznych rozbieznosci, zas minimalne koncentracje form dostepnych dla roslin przypadaly, w przeciwienstwie do
fosforu, na okres miesiecy letnich (0,086 mgN-N03·dm·3 i 0,0023 mgN-NOz'dm3),
co wskazuje na istnienie stanu okresowych deficytów azotu. Takie zjawisko zaobserwowano równiez w odniesieniu do sródpolnych oczek wodnych [Skwierawski, Szyperek 2002].
Pod wzgledem koncentracji fosforu, jezioro mozna scharakteryzowac jako politroficzne. Wynik taki korespondowal z charakterem zlewni badanego jeziora. Sposób uzytkowania i duza powierzchnia zwierciadla wody przy malej glebokosci, stanowia o niekorzystnych warunkach zlewniowych. Potwierdzaja to obliczone szacunkowe wartosci ladunków azotu i fosforu obciazajacych badany zbiomik (tab. l).
Wartosci ladunków dopuszczalnych, czyli bezpiecznych z punktu widzenia postepu procesu eutrofizacji, dla fosforu przekroczone zostaly 36-krotnie, a azotu az
49-krotnie. Ladunek niebezpieczny fosforu zostal przekroczony l8-krotnie, a azotu
24-krotnie. Jeszcze bardziej niekorzystnie ksztaltuje sie uklad zlewniowy pólnocnej
zatoki jeziora, gdzie wartosci dopuszczalne przekroczone zostaly 368-krotnie dla
fosforu i 263-krotnie dla azotu. Takie wartosci sugeruja, ze jezioro powinno w krótkim czasie ulec calkowitej degradacji. Z uzyskanych danych wynika jednak, ze stopien eutrofizacji jeziora Nowe Wlóki jest znacznie nizszy niz wynikaloby to z teoretycznego obciazenia ladunkami biogenów, obliczonego wg kryteriów stosowanych
w Polsce. Jezioro, w którym mozna wyróznic 2 wyraznie oddzielone plosa, na podstawie charakterystyki zlewni powinno róznic sie wyraznie stanem troficznym (zatoka pólnocna o zlewni z duzym udzialem terenu zabudowanego). Dodatkowe badania
przeprowadzone w 2002 roku, którymi objeto równiez czesc pólnocna, nie wykazaly
istotnego zróznicowania w porównaniu do glównej czesci jeziora, a nawet koncentracje azotu amonowego i fosforu calkowitego przyjmowaly w tej czesci mniejsze
wartosci.
Fosfor, którego srednia koncentracja wyniosla 0,225 mgP'dm3, pozwala na zaliczenie badanych wód do kategorii silnie eutroficznych. Srednie stezenie azotu mineralnego w wodzie w badanym okresie wynosilo 0,46 mgN'dm3, co wg kryteriów
Vollenweidera stanowi stezenie charakterystyczne dla wód mezotroficznych. Swiadczy to o znacznej odpomosci ekosystemu plytkiego jeziora na dostarczane ladunki
skladników biogelmych ze zlewni, mimo rolniczego zagospodarowania terenu (chociaz od roku 1995 w duzej czesci odlogowanego) i braku stref buforowych wokól
zbiomika. Wysokie koncentracje fosforu, osiagajace wartosci maksymalne w okresach letnich, swiadcza o znaczacej roli uwalniania tego skladnika z osadów dennych
i wskazuja na brak limitujacego oddzialywania na produkcje pierwotna. Niewielka
zmiennosc badanych wskazników w skali czterech lat obserwacji, mimo znacznej
zmiennosci sezonowej, pozwala stwierdzic, ze badane jezioro wykazuje obecnie
wzgledna stalosc stanu troficznego.
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Fosfor w wodach jest kluczowym pierwiastkiem, jednak z reguly tylko w zakresie, kiedy koncentracje sa mniejsze od zapotrzebowania biologicznego [Seip 1994,
Kajak 2001], co oznacza, ze przy poziomie zyznosci powyzej mezotrofii limitujaca
role zaczyna odgrywac azot [Zdanowski 1982, Seip 1994, Nixdorf, Deneke 1997,
Weithof, Walz 1999] lub iriny czynnik np. dostepnosc energii slonecznej [Nixdorf,
Deneke 1997]. Hosper i Jagtman (1990) i Moss (1990) rozpatrujac rózne stany stabilnosci zyznych ekosystemów plytkich jezior stwierdzili, ze koncentracja fosforu
ogólnego <0,1 mgP·dm3 jest podstawowym wymogiem mozliwosci istnienia stanu
"czystej wody", przy zastosowaniu zabiegów biomanipulacyjnych. Wg Li (1998) w
wiekszosci jezior polozonych na obszarach nizinnych ta wartosc moze byc kilkukrotnie nizsza, nawet rzedu zalozonej przez Vollenweidera (1968) dla jezior dimiktycznych wartosci 0,01 mgP·dm3• Wartosci notowane w jeziorze Nowe Wlóki byly zatem wielokrotnie wyzsze, co wskazuje, ze poprawa stanu badanego zbiornika nie
moze nastapic bez radykalnych dzialan (rekultywacji), mogacych wyeliminowac nadmiar fosforu z obiegu. Stan równowagi troficznej z dominacja fitoplanktonu, wystepujacy w badanym zbiorniku, spowodowal takze nieobecnosc hydromakrofitów zanurzonych i stosunkowo niewielkie pokrycie zbiorowiskami szuwarowymi (glównie
zespól Phragmitetum communis), wystepujacymi w postaci waskiego pasa wzdluz
brzegów. Poprawa stanu jeziora metodami biomanipulacji, polegajacymi na wyeliminowaniu zakwitów fitoplanktonu bez ograniczenia zasobnosci w skladniki, moglaby pociagnac za soba lawinowy proces zarastania zbiornika.
Wnioski
1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze jezioro Nowe Wlóki w ciagu 20 lat od
odtworzenia wyksztalcilo siejako zbiornik silnie zeutrofizowany, przy czym stan
przezyznienia wynikal z wysokich koncentracji fosforu (srednio 0,225 mg P'dm3,
z maksymalnymi wartosciami w miesiacach letnich - 0,334 mg P'dm-3), natomiast
azot mineralny ksztaltowal sie na poziomie umiarkowanej trofii (srednio 0,46
mg N mm. ·dm-3).
2. Stopien eutrofizacji jeziora Nowe Wlóki byl nizszy niz wynikalo to z teoretycznego oszacowanego obciazenia ladunkami biogenów, z którego wynika, ze niebezpieczne ladunki fosforu zostaly przekroczone 18-krotnie, a azotu zostaly przekroczone 24-krotnie.
3.

Poprawa stanu badanego zbiornika nie moze nastapic bez radykalnych dzialan
mogacych wyeliminowac nadmiar fosforu z obiegu. Poprawa stanu jeziora metodami biomanipulacji, polegajacymi na wyeliminowaniu zakwitów fitoplanktonu bez ograniczenia zasobnosci w skladniki, moglaby pociagnac za soba lawinowy proces zarastania zbiornika.
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Andrzej Skwierawski, Ireneusz Cymes
Seasonal changes of phosphorus and inorganic nitrogen in restored shallow
lake water in the rural catchment
Summary
The research was aimed at the description of conditions limiting the functioning
of polymictic lake of N owe Wlóki in terms of the effect of agriculturalland use on
the nutrient (N and P) supply to the reservoir. The research concemed the analyses of
nutrients in water: mineral forms of nitrogen, total phosphorus and its phosphate
form. The conducted research aimed at the description of the dynamics and changes
occurred during four years of observations in the period of 1999-2002, as well as the
defining the eutrophication development in the lake and its progress.
The results showed that the lake ofNowe Wlóki is characterized by lower degree
of eutophication than it results from theoretical nutrient loads, ca1culated on the base
of criteria commonly used in Poland. Using these criteria, permissible loads of phosphorus and nitrogen were multiply exceeded. The average concentration of phosphorus amounted to 0,225 mg p. dm3 allows for classification of water to polytrophic ones. Average concentration ofmineral nitrogen in water amounted to 0,46 mg'dm
3, that according to the Vollenveider's criteria is characteristic to mezotrophic wat er.
It is the evidence of high resistance of a shallow lake ecosystem on the nutrients
originated from agriculturally used basin (although some fallows appeared during
the period of study), and the lack ofbuffer zones around the reservoir. High concentrations of phosphorus, achieving maximaI values in the summer, confirmed a significant role ofP release from bottom sediments. It indicates no limiting influence ofP
on primary production in the lake. Low variability in the compounds in the period of
four years of investigation, having a seasonal character, let us conclude that at present the lake represents relative stability of trophic status.
Dr inz. Andrzej Skwierawski
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska,
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie,
Pl. Lódzki 2, 10-957 Olsztyn, e-mail andore@uwm.edu.pl

ZAWARTOSC

IAKUMULACJASKLADNIKÓW

BIOGENNYCH

W OSADACH DENNYCH OCZKA WODNEGO
W ZLEWNI INTENSYWNIE

UZYTKOWANEJ

ROLNICZO

Urszula Szyperek
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zawartoscia i akumulacja biogenów (N,
P, K, Ca, Mg i Na) w osadach dennych oczka wodnego polozonego w zlewni rolniczej
intensywnie uzytkowanej. Osady denne badanego zbiornika wodnego charakteryzowaly sie miazszoscia rdzeni od 50 do 90 cm. Stwierdzono, ze zawieraly one nastepujace ilosci badanych skladników: 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 mgMg·g·I s.m. i Na- do
0,85 mgNa·g·1 s.m. Zawartosc wszystkich biogenów wzrastala w glebszych warstwach
rdzeni osadów. W najwiekszych ilosciach byl akumulowany wapn, a po nim azot
i potas.
Slowa kluczowe: osady denne, oczka wodne, biogeny.

Abstract

ResuIts of the research on the content and accumulation of nutrients (N, P, K, Ca,
Mg and Na) in bottom sediments of a mid-field pond located in an intensively used
agricultural basin are presented in the paper. The bottom sediments were characterised
by a core thickness from 50 to 90 cm. It was stated that they contained the following
amounts of the investigated components: N- to 46 mg ofN· g'l of d.m., K- to 12 mg of
Kg·I of d.m., P- to 1,47 mg OfP·g·1 of d.m., Ca- to 12 mg ofCa·g·1 of d.m., Mg- to
2,53 mg ofMg·g·I of d.m. and Na- to 0,85 mg ofNa·g·1 of d.m. The content of each
nutrient increased with the depth of cores. The maximal accumulation concerned calcium and nitrogen and potassium.
Key words: bottom sediments, mid-field ponds, nutrients.

Wstep

Ponad polowe obszaru kraju stanowia krajobrazy rolnicze, które zaliczane sa do
glównych zagrozen jakosci wód powierzchniowych i gruntowych. Dobra bariera
biogeochemiczna w ochronie wód przed splywami skladników z gleb sa m.in. oczka
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wodne [Koc, Szyperek 2004; Szyperek 2003 J. Bezodplywowe zbiorniki charakteryzuja
sie woda o bardzo silnej koncentracji nutrientów, co prowadzi do ich degradacji
i zaniku [Koc, Nowicki 1997]. Wazna i integralna czesc srodowiska zbiornika wodnego
stanowia osady denne, które praktycznie zawsze sa odzwierciedleniem antropopresji,
ale takze dlugotrwalych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych
zachodzacych w samym zbiorniku [Kajak 1979; Tobolski 2000]. Ogromne zapasy
substancji pokarmowych w osadach dennych zbiorników wynikaja z intensywnej ich
sedymentacji z toni wodnej na dno. Nierzadko przeszlo 90% substancji pokarmowych
doplywajacych do zbiorników ulega sedymentacji [Kajak 1983J. W jeziorach osady
denne jezior moga stanowic wazne, a czasem nawet najwazniejsze zródlo dostawy
nutrientów do wody. W sprzyjajacych warunkach masa biogenów zgromadzonych
w osadach moze byc bardzo duza. Miazszosc osadów bioracych udzial w wymianie
substancji z woda nie przekracza 10 cm, tym bardziej, ze w glab osadów wzrasta
udzial nierozpuszczalnych form usunietych z obiegu w sposób trwaly [Kajak 1979].
Znajomosc skladu chemicznego osadów moze byc w niektórych przypadkach
lepszym wskaznikiem zanieczyszczenia srodowiska niz znajomosc skladu chemicznego
wody, który zmienia sie szybko w czasie okresowego zanieczyszczenia [Starmach i in.
1976J. Celem pracy bylo okreslenie zawartosci i akumulacji makroelementów w osadach
dennych oczka wodnego polozonego w zlewni rolniczej, intensywnie nawozonej
i uzytkowanej omie.

Material i metody
Badaniami objeto przeplywowe oczko wodne o powierzchni 0,67 ha (wlaczone
w system melioracyjny), polozone we Wrocikowie k. Olsztyna (Pojezierze Olsztynskie).
Jego zlewnie o powierzchni 142,7 ha stanowi pagórkowaty krajobraz wysoczyzn
mlodoglacjalnych o deniwelacji 32,5 ID. Teren zlewnijest uzytkowany omie, co stanowi
87,22% jej ogólnej powierzchni. Sady jabloniowe stanowia 6,61 % zlewni, a obszar
wolny od upraw rolniczych 2,19%. Stanowi go pas roslinnosci trawiastej, szuwarów
i wierzb wokól oczka wodnego. W badanej zlewni wystepuja gleby brunatne,
wytworzone z piasków gliniastych, pylów ilastych i zwyklych. Przewazaja gleby klasy
IIIa i IIIb, kompleksu pszennego dobrego. Na gruntach ornych uprawiane byly zboza
(pszenica ozima i jara), rzepak oraz warzywa kapustne. Nawozenie poszczególnych
gatunków roslin podyktowane jest uzyskaniem wysokiego plonu. Zuzycie nawozów
(w kg 'ha-1)w zlewni oczka w latach 1997- 2001 wynosilo: N-94, PPs-64, Kp-97.
Zblizony poziom nawozenia stosowano od 20 lat.
Próby osadów dennych pobrano wg schematu na rys. 1. w listopadzie 2000 r. za
pomoca "próbnika MULTI do pobierania miekkoplastycznych osadów i zawiesin" firmy
Eijkelkamp Agrisearch Equipment.
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x- punkty poboru osadów
sediments sampling points

Rys. 1. Plan batymetryczny i punkty poboru osadów dennych oczka wodnego
Fig. 1. Ba thymetry plan with loation of sediments sampling points in the mid-jield
pond

W rdzeniach wyznaczono poszczególne warstwy rózniace sie pod wzgledem
struktury oraz barwy i z kazdej pobrano reprezentatywna
próbke do analiz
laboratoryjnych. Zawartosc poszczególnych pierwiastków badano w warstwie
powierzchniowej (0-20 cm) oraz w glebszych poziomach rdzeni osadów. Osady denne
po uprzednim wysuszeniu na wolnym powietrzu, rozdrobnieniu i przesianiu przez sita
zmineralizowano na mokro w stezonym kwasie siarkowym i oznaczono w nich: N
ogólny - metoda Kjeldahla, P ogólny metoda wanadowo-molibdenowa; K, Ca i Nametoda emisyjnej spektrometrii atomowej, a Mg - metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej.
Wyniki i dyskusja
Osady denne analizowanego zbiornika wodnego wykazywaly zróznicowanie pod
wzgledem miazszosci (50-90 cm) i wlasciwosci fizykochemicznych (tab. l). Najwieksza
miazszosc stwierdzono na izobacie 1,0 m od strony odplywu z oczka. Odczyn osadów
dennych oczka wodnego zawieral sie w przedziale pH 7,26 - 7,72. W wiekszosci
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przypadków glebsze warstwy poszczególnych rdzeni charakteryzowaly sie srednio
o ok. 0,1 nizsza wartoscia pH od warstw powierzchniowych.
Wskaznikiem ilosci wystepujacych jonów jest przewodnictwo elektrolityczne.
W badanych rdzeniach rozpietosc wartosci tego wskaznika zawierala sie w przedziale
522 - 689 eS?cmI, a najwieksze wartosci stwierdzono na glebokosci wody 0,5 m.
Zaobserwowano tendencje do niewielkiego wzrostu przewodnictwa w glebszych
warstwach poszczególnych rdzeni osadów dennych, co sugeruje odkladanie w nich
wiekszych ilosci biogenów.
Tabela 1. Niektóre wlasciwosci fizyczne warstw i rdzeni osadów dennych oczka
wodnego
Table 1. Som e physical properties oj layers and cores oj bottom sediments in the
mid-jield pond
20-80
Warstwa
0-20
Gleboczek
(2,45)
Izobata
0,5
Odczyn
2,0
1,5
Przy
pH
Layer
20-50
20-80
0-20
20-80
20-60
0-20
20-60
0-20
37
23
43
89
22
71
41
65odplywie
01
38
72
33
99
74
66
0-20
Przewodnosc
20-70
89,1
7,70
7,72
7,58
7,46
7,68
7,38
7,35
7,47
89,5
7,56
94,1
87,6
7,50
87,1
93,0
93,0
93,2
7,42
7,61
93,4
90,1
87,9
7,26
86,4
87,6
86,6
7,63
7,60
94,1
reactionpH
I1S1:;m-1
Miejsce
poboru
(izobata
1,0)
Site
description
Punkt poboruConductivity
%d.m.
%s.m.
Isobath 1,0
2

Na bardziej szczególowe rozpoznanie zagadnienia zasobnosci osadów dennych w
badane makroelementy
pozwala analiza przebiegu zmiennosci koncentracji
makro skladników w osadach w przekroju podluznym przez mise oczka od doplywu
po odplyw (rys. 2).
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Zawartosc biogenów w osadach dennych oczka wodnego.
Oznaczenia jak w tabeli 1.
Fig. 2. Concentrations 0/ nutrients in bottom sediments 0/ the pond.
Denotations: see table 1.
2.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze sposród analizowanych skladników w
najwiekszych ilosciach wystepuje w osadach azot. W powierzchniowej warstwie osadów
najwyzsze zawaliosci azotu odnotowano w punktach przy doplywie do oczka - 42,55
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mgx g-I s.m. oraz przy wyplywie z niego - 27,5 mgx g-I s.m. (rys. 2). Podobne
koncentracje tego skladnika uzyskal Miiller i inni [1998] w niektórych z 68 malych
jezior srodkowej Europy (63- Szwajcaria, 2-Francja, 3-Wlochy) oraz Gawronska [1989]
w osadachjeziora Beskiego. Glebsze warstwy analizowanych rdzeni nie odzwierciedlaly
tej tendencji, a najwieksza koncentracje azotu odnotowano w warstwie osadów 20-50
cm na izobacie 1,5 m. Wysoka koncentracja azotu w rdzeniach osadów do glebokosci
maksymalnej oczka (2,45 m), zarówno w warstwie powierzchniowej jak i glebszych
sugerowalaby, ze azot pochodzi ze splywów powierzchniowych ze zlewni i jest
akumulowany w osadach. Nizsze zawartosci tego skladnika w próbkach od strony
wyplywu z oczka wodnego (punkty poboru osadów na izobatach 1,0 i 0,5 m) moga
wskazywac na fakt, iz skladnik ten (formy mineralne) jest wyplukiwany przez
odplywajaca wode.
W przypadku fosforu zawartego w osadach dennych badanego oczka wodnego
odnotowano podobne tendencje rozkladu jak dla azotu. Jego zawartosc miescila sie
w przedzialach 0,29 - 1,32 mgx g-I s.m. w warstwie osadów 0-20 cm i 0,33 - 1,47 mgx
g-l s.m. w glebszych warstwach. Najwieksze ilosci fosforu w warstwie powierzchniowej
analizowanych rdzeni stwierdzono w próbach pobranych przy doplywie do akwenu
(1,32 mgxg-I s.m.) i byly one prawie dwukrotnie wieksze od ilosci tego pierwiastka
oznaczonych w próbach pobranych przy odplywie. W wiekszosci analizowanych
przypadków koncentracja fosforu w glebszych warstwach rdzeni osadów byla wieksza
(nawet kilkakrotnie) niz w warstwie 0-20 cm. Stosunkowo niska koncentracja tego
skladnika w osadach dennych malych zbiorników wodnych moze byc wynikiem
intensywnej jego wymiany w strefie osad-woda. W warunkach sprzyjajacych
resuspensji, a takze przy braku tlenu, ilosc fosforu wydzielanego z osadu do wody
moze byc bardzo duza, szczególnie podczas sezonu wegetacyjnego, kiedy to istnieje
wysokie zapotrzebowanie produkcji pierwotnej na ten pierwiastek [Kajak 1979].
Potas nie jest zaliczany do pierwiastków wplywajacych na eutrofizacje, ale jest
skladnikiem stosowanym w rolnictwie i moze byc wskaznikiem stopnia intensywnosci
rolniczego uzytkowania zlewni. Jego koncentracja w osadach dennych badanego akwenu
przedstawia sie inaczej niz poprzednio omawianych biogenów. Róznice te dotycza
zarówno rozkladu w przekroju podluznym przez mise zbiornika, jak i pionowym
(w poszczególnych warstwach rdzeni osadów). Powierzchniowe warstwy osadów
zawieraly od 0,78 mg Kx g-l s.m. (na izobacie 1,5 m) do 12,00 mg Kx g-l s.m. na
izobacie 0,5 m, (od strony rowu wyplywajacego z oczka), co kilkakrotnie przekracza
zawartosc tego skladnika w osadach 68 malych jezior srodkowej Europy [Miiller i in.
1998]. W glebszych warstwach rdzeni koncentracja potasu w osadach jest wieksza
niz w powierzchniowych, jednak róznice te nie sa tak znaczne jak w przypadku azotu
i fosforu. Wsród prób reprezentujacych glebsze warstwy rdzeni osadów dennych
najmniejsze ilosci potasu odnotowano w punktach 2 (izobata 1,0 m) i 7 (przy wyplywie
z oczka) - 1,55 mgx g-l s.m.; najwieksze zas ilosci potasu stwierdzono w osadach
Z izobaty 1,5 m i to w naj glebszej (80-90 cm) warstwie rdzenia. - 7,25 mgx g-I s.m.
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Kilkakrotnie wieksze wartosci wapnia zawartego w próbach osadów dennych od
strony doplywu do analizowanego zbiornika niz w próbach w drugiej czesci przekroju
podluznego misy, wskazuja na doplyw tego makroelementu wraz ze splywami ze zlewni.
Jest on odkladany w glebszych warstwach odkladajacych sie w zbiorniku osadów
dennych (rys. 2). Sód z kolei gromadzi sie w glebszych partiach misy zbiornika.
Najwieksze jego ilosci odnotowano w rdzeniach osadów (we wszystkich ich warstwach)
pochodzacych z glebokosci wody 1,5 - 2,45 m (0,22-0,85 mgxg-l s.m.). Dwukrotnie
wiecej sodu zawieraly osady warstwy powierzchniowej przy wyplywie niz przy doplywie
do oczka.
Koncentracja magnezu zawartego w osadach dennych wykazywala najrnniejsze
zróznicowanie tak miedzy poszczególnymi punktami poboru, jak i pod wzgledem jego
rozmieszczenia w warstwach analizowanych rdzeni. Podobnie jak w przypadku sodu,
nieco wieksze ilosci magnezu wystepowaly w próbach przy odplywie niz przy doplywie
do zbiornika. Osady denne zawieraly od 0,95 do 2,53 mg Mg? g-l s.m., a glebsze
warstwy rdzeni pobranych osadów charakteryzowaly sie nieco wiekszajego zawartoscia
niz warstwy powierzchniowe.
Z przeprowadzonych badan wynika, iz wyzsze koncentracje wszystkich biogenów
wystepuja w glebszych warstwach osadów, co jest wynikiem mineralizowania substancji
organicznej odkladanej na dnie zbiornika. Ogólnie mozna tez zauwazyc tendencje, ze
od strony rowu doplywajacego do oczka wodnego jest wieksza koncentracja w osadach
N, P i Ca w porównaniu do osadów pochodzacych z przeciwleglej strony przekroju
podluznego przez mise akwenu. Tendencja odwrotna wystepuje w przypadku takich
skladników jak K, Mg i Na. Nalezy podkreslic, ze ostatnie z wyzej wymienionych
skladników tworza zwykle formy rozpuszczalne, stad ich wyplukiwanie z odplywajaca
z oczka woda.
Ilosc biogenów zawartych w osadach dennych charakteryzuje duza zmiennosc
wynikajaca z róznych ich stezen w poszczególnych warstwach oraz z róznicy miazszosci
rdzeni (tab. 2). Z racji wiekszej miazszosci i wiekszego stezenia oznaczanych skladników
pokarmowych, warstwy glebiej polozone deponowaly w swej masie znacznie wieksze
ilosci biogenów niz powierzchniowa warstwa o miazszosci 0-20 cm. Z przeprowadzonych
badan wynika, ze akwen o powierzchni 0,67 hajestw stanie odlozyc w osadach 1372
kg wapnia, 630 kg azotu i ok. 152 kg potasu. W najrnniejszych ilosciach akumulowal
sie sód i fosfor, którego akumulacja byla prawie dwukrotnie wieksza niz sodu (33,3
kg). Osady denne pelnia wiec w oczku wodnym kluczowa role w akumulacji biogenów
pochodzacych ze zlewni. Z badan autorki wynika, ze w oczku wodnym jako ukladzie
zlozonym z wody, osadów dennych i roslinnosci przybrzeznej, to wlasnie osady (obok
roslinnosci przybrzeznej) akumuluja okolo 90% skladników zgromadzonych w calym
ukladzie [Szyperek 2003]. W przypadku braku biofiltra wokól tafli wody, osady
akumuluja nawet do 99% azotu zgromadzonego w calym ukladzie [Koc, Szyperek
2004].
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Tabela 2. Akumulacja biogenów w osadach dennych oczka wodnego
Table 2. Acumulation oj nutrients in bottom sediments oj the mid-field pond
[kg
per lha ofthe
catchment
area
Akumulacja

II,

4,41 Suma
p
C
K
Na
a9,5
Miazszosc
0,45
27,0
185,8
444,2
l 629,9
22,7
1371,5
151,8
15,3
33,3
9,61
0,11
0,23
1102,8
268,7
52,5
99,3
4,2
46,2
6,3
204,7
2,3
5,0
63,9
1,06
17,8
Mg
warstwy
Tota!
N Thickness
Suma
Tota!
20-90
94,0
oczka
[kg of!aver
na
lha
zlewni
Suma, tota!
0-20

Wnioski
l.

2.

3.

4.

Osady denne badanego zbiornika wodnego charakteryzuja sie miazszoscia rdzeni
od 50 do 90 cm. Najwieksza miazszosc stwierdzono na izobacie 1,0 m od strony
odplywu z oczka.
Badane makroskladniki wystepuje w osadach w ilosciach: azot - do 46 mgN·g-I
s.m., potas -do 12 mgK-g-1 s.m., fosfor- do 1,47 mgP·g-1 s.m., wapn - do12 mg
Ca·g-I s.m., magnez - do 2,53 mgMg·g-1 s.m. i sód - do 0,85 mgNa·g-1 s.m.
Zawartosc wszystkich biogenów w osadach dennych wzrastala w glebszych
warstwach rdzeni.
Zawartosc N, P i Ca jest wieksza w osadach przy doplywie w porównaniu do
osadów pochodzacych z przeciwleglej strony przekroju podluznego przez mise
oczka wodnego. Tendencja odwrotna wystepuje w przypadku stezen K, Mg i Na.
Sposród analizowanych skladników w najwiekszych ilosciach w osadach jest
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akumulowany wapn, a po nim azot i potas. Lacznie w osadach dennych w oczku
wodnym we Wrocikowie zakumulowal sie ok. 630 kg N, 33 kg P, 152 kg K, 1372
kg Ca, 64 kg Mg i 15 kg Na, co stanowi 4,4 kg N; 0,2 kg P; l, l kg K; 9,6 kg Ca;
0,5 kg Mg i 0,1 kg Na na hektar zlewni.
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Urszula Szyperek
Concentration and accumulation oCnutrients in bottom sediments
oCmid-field ponds in the catchment intensively used by agriculture
Summary
The research was conducted in the mid-field pond with the water surface area of
0.67 ofha (included in the reclamational system), located in Wrocikowo nereby Olsztyn
(the Olsztyn Lakeland). The area covered by its catchment amounts to 142.7 ha. !ts
hilly landscape is built of young glacial moraines with differences in elevetion achieving
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32.5 m. The area is cultivated in 87 %, whereas 6.6 % ofthe area is taken by apple
trees orchards. The area free from arabIe lands amounted to 2.2 % ofthe catchment
area is covered with vegetation zones of grass, shrubs and willows around the pond.
Brown soils developed from loamy sands and day prevail in the area. In the years
1997-2001, the application offertilizers (in kg ha-I) in the catchment amounted to N-

94, PPs-64, Kp-97.
Sampies ofbottom sediments were collected with the MULTI probe in November 2000. The layers of specific structure and colour were distinguished in each
core. Representative sampies were taken for laboratory analyses. The bottom sediments were characterised by a core thickness from 50 to 90 cm. The maximai thickness of cores was stated at the isobath of 1.0 m near the outlet point form the pond.
The sampies contained the following amounts ofthe inverstigated components: N- to
46 mg ofN·g-l of d.m., K- to 12 mg ofK-g-l of d.m., P- to 1.47 mg OfP·g-l of d.m.,
Ca- to 12 mg ofCa·g-1 ofd.m., Mg-to 2.53 mgofMg·g-1 ofd.m. and Na-to 0.85 mg
ofN a·g-I of d.m. The content of each nutrient increased with the depth of a core. The
higher accurnulation ofN, P and Ca was stated nearby the ditch input, whereas lower
amounts of the components were found at the oposite site of the pond where the
outflow from the pond is located. The oposite tendency was noted in the case of K,
Mg and Na.
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WPLYWROLNICZEGO UZYTKOWANIA ZLEWNI
NA AKUMULACJE SKLADNIKÓW BIOGENNYCH (NPK)
W SRÓDPOLNYCH OCZKACH WODNYCH

Andrzej Skwierawski
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
Badaniami objeto 4 male zbiorniki sródpolne o powierzchni 69-;.-1120m2 polozone
w zlewniach i uzytkowanych glównie rolniczo, zlokalizowane na Pojezierzu Olsztynskim. Akumulacja skladników biogennych (NPK) w wodzie i osadach dennych tych
zbiorników wskazywala na duzy wplyw sposobu uzytkowania zlewni na ksztahowanie
sie ich stanu jakosciowego. Stwierdzono przewazajacy udzial akumulacji w osadach
(99,7% N i P oraz 98,6% K) w stosunku do ilosci zawartej w wodzie. Przy niewielkiej
zmiennosci tego parametru w zbiornikach o róznej morfometrii i intensywnosci wplywów antropogenicznych wskazuje na znaczenie osadów dennych jako miejsca akumulacji i zródla zasilania mas wody w biogeny.
Slowa kluczowe: sródpolne oczka wodne, akumulacja biogenów, azot, fosfor, potas,
zlewnie rolnicze
Abstract
Four small mid- field ponds, from 69 to 1120 m2 of water table situated in rura1
areas of the Olsztyn Lake District in rural catchments were investigated. Nutrients
(NPK) accumulation in water and bottom deposits in the ponds suggests the influence
ofland use intensity on their environmental quality. Significant predominance of nutrient amount in bottom sediments (99,7% ofN, P and 98,6% ofK) against the accumulation in water was observed. This suggests, that apart from anthropogenic influences
and low variability of morphometrical parameters, bottom sediments are significance
places for the nutrient accumulation and the sources ofwater fertilizing components.
Key words: midfield ponds, nutrients accumulation, rural catchments
Praca naukowa dofinansowana ze srodków KBN Nr 3 P06S 041 25
Wstep
Male zbiorniki wodne polozone w zlewniach rolniczych sa uwazane za pierwsza
bariere biogeochemiczna na drodze migracji zanieczyszczen w zlewniach [Ryszkowski
1990, Koc, Szyperek 2001]. Oczka wodne naleza do ekosystemów najbardziej
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narazonych na antropogeniczne przyspieszenie procesu eutrofizacji, zarówno wsród
srodowisk wodnych, jak i w porównaniu do ekosystemów mokradlowych, np. zarosli
wierzbowych, mszarów [Kloss i in. 1987, Pie1'1kowski2003]. Niewielka powierzchnia
i objetosc wody w stosunku do powierzchni zlewni, jak i bardzo czesto polozenie
w bezposrednim sasiedztwie zródel zanieczyszczen powoduje podatnosc malych
zbiorników na procesy degradacji [Nowicki 1997, Koc i in. 2001].
Efektem nakladania sie róznorodnych negatywnych procesów oddzialujacych na
male zbiorniki jest ich powolne zanikanie z krajobrazu. Wedlug szacunków Nowickiego
(1997) na Pojezierzu Mazurskim ubytki ilosciowo-jakosciowe malych zbiorników siegaja
dla róznych zlewni 50-7-90%stanu pierwotnego dla tego obszaru. Zanikanie malych
zbiorników jest tendencja stwierdzana nie tylko w badaniach krajowych,jest to problem majacy znacznie szersza skale. Jak podaja Oertli i in. [2002], w róznych krajach
Europy zachodniej i pólnocnej w ciagu XX wieku nastapila utrata 40-7-90%liczebnosci
oczek wodnych.
Rolnicze uzytkowanie zlewni w znacznym stopniu oddzialuje na stan malych
zbiorników wodnych, co ma duze znaczenie dla funkcjonowania tych ekosystemów
w krajobrazie ze wzgledu na ich powszechnosc - na Pojezierzu Mazurskim srednio
4,35 szt. 'km-2, lokalnie nawet 30 szt. ·km-2 [Solarski, Nowicki 1990], oraz z uwagi na
przewazajacy udzial zbiorników sródpolnych w ogólnej liczbie oczek wodnych
w krajobrazie.
Celem pracy bylo okreslenie wplywu zlewni o róznym sposobie uzytkowania
powiazanego z dzialalnoscia rolnicza, na stan jakosciowy i poziom akumulacji
skladników biogennych (NPK) w 4 wybranych sródpolnych oczkach wodnych.

Material i metody badan
Badaniami objeto 4 sródpolne oczka wodne, zlokalizowane na Pojezierzu
Olsztynskim, w okolicach miejscowosci Nowe Wlóki (gm. Dywity). Cechy
charakterystyczne badanych zbiorników przedstawiono ponizej.
Zbiornik 402 posiadal srednia powierzchnie 442 m2 i najwieksza sposród badanych
obiektów glebokosc srednia, wynoszaca 0,72 m (tab. 1).
Oczko w okresie obserwacji posiadalo trwale wystepujace zwierciadlo wody.
Zlewnia, uzytkowana prawie wylacznie jako uzytki zielone (w czesci ekstensywne,
a czesciowo odlogowane w ostatnich latach), zajmowala zaledwie 0,63 ha, przez co
warunki zlewniowy, wyrazone wspólczynnikiem Schindlera, przyjmowaly korzystna
wartosc 21,1 (tab. 2).
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Tabela 1. Charakterystyka badanych zbiorników wodnych
Table 1. Characteristics oj investigated water bodies
level
Mean
water
Mean
water
Srednia
wody
(=glebokosc)
volume
objetosc
Altitude
of
310
210
1120
155
24
131
78
442
550
39
69
320
Rzedna
148,0
164,2
0,19
151,1
0,56
0,35
0,72
162,4
wody
[m3]
[m.
n.p.m.]
(=depth)
Mean
surface
srednia
Srednia
[m]
Mean
depth
powierzchnia
area
[m2]
Glebokosc

Sredni[cm]
stan

Tabela 2. Charakterystyka zlewni badanych zbiorników
Table 2. Catchment basin characteristics oj the investigated

water bodies

Powierzchnia
Land
use
zlewni
UZ98%,
Nu-1%,
GO
- 63%,
UZ
- 27%,
Schindlera
Schindler'
terenu
sNu-6%
coefficient
0,63
165,4
132,5
2,96
2,67
0,39
4,6
2,5
21,1
7,6
UZ
GO-94%,
97,3
10,3
-Wsp.
78%,
- 22%
Mean
slopeGO
[%]
SI.
spadek
Nr zbiornika Catchment
area
[ha]
Sposób
uzytkowania
Ls - Zd-1%
6%, Zd- 4%

Oznaczenia: UZ - uzyki zielone (laki i pastwiska); GO - grunty orne; Ls - lasy; Nu - nieuzytki
rolnicze, tereny podmokle; Zd - zadrzewienia.
Denotations: UZ - grasslands; GO - arabIe lands; Ls - forest; Nu - fallows, wetlands; Zd afforestation

Roslinnosc byla dobrze wyksztalcona, z dominacja zbiorowisk wodnych w obrebie
tafli wody (z moczarka kanadyjska Elodea canadensis i rdertnica plywajaca
Potamogeton natans) oraz niewielkim udZialem zbiorowisk szuwarowych.
Zbiornik 407 - obiekt o sredniej powierzchni 550 m2 (tab. l). Charakteryzowal sie
najwieksza zlewnia sposród rozpatrywanych - 2,96 ha (tab. 2) o malo urozmaiconej
rzezbie terenu (sredni spadek <5%). W strukturze uzytkowania zlewni przewazaly
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grunty orne, na których uprawiano zboza (2000 i 200 l rok) oraz ziemniaki (2002 rok).
Stosowano na nich nawozenie mineralne wynoszace srednio 70+80 kg NPKha-1•
Fizjonomie zbiornika tworzylo dobrze rozwiniete zbiorowisko grazela zóltego (Nuphar
lutea), wyrazny pas szuwarów z palka szerokolistna (Typha latifolia ) oraz szeroki pas
turzycowisk (Carex spp.) w okresowo zalewanej brzegowej czesci zbiornika.
Zbiornik 409 - byl to obiekt o najwiekszej sposród badanych powierzchni zwierciadla
wody 1120 m2 (tab. l), lecz bardzo plytki (gleb. srednia 0,19 m), skladajacy sie
z czesci centralnej o powierzchni ok. 150 m2, zazwyczaj wypelnionej woda oraz
sporadycznie zalewanej szerokiej strefy przybrzeznej porosnietej turzycami.
Powierzchnia zbiornika osiagala maksymalnie >2000 m2. Zlewnia zbiornika miala
powierzchnie 2,69 ha, co mialo wplyw na wartosc wspólczynnika Schindlera (132,5).
Niekorzystne warunki zlewniowe wynikaly równiez z najwiekszego sposród badanych
zlewni sredniego spadku terenu (10,3%) oraz faktu, ze najwieksze deniwelacje
wystepowaly w pólnocnym i poludniowym sasiedztwie zbiornika zajmowanym przez
grunty orne. Laki znajdujace sie w obrebie zlewni w ostatnich latach uzytkowano
ekstensywnie. Grunty orne polozone na poludnie od zbiornika w okresie prowadzenia
obserwacji byly obsiewane zbozami i nawozone nawozami mineralnymi w dawce okolo
100 kg NPKha-l, natomiast grunty w pólnocnej czesci zlewni odlogowano. W strukturze
roslinnosci zaglebienia dominujaca role odgrywaly turzyce (Carex spp.).
Zbiornik 410 posiadal niewielka powierzchnia (srednio 69 m2). Jego zlewnia
zajmowala najmniejszapowierzchnie sposród wszystkich badanych, jednak dzieki malej
objetosci wody wspólczynnik Schindlera przyjmowal wysoka wartosc 165,4 (tab. 5).
Otoczenie stanowily grunty orne na glebach brunatnych srednio zwiezlych. Sposób
gospodarowania, ze wzgledu na sasiedztwo zlewni zbiornika 409, byl taki sam jak w
przypadku gruntu w poludniowym otoczeniu tego obiektu. Czesc zlewni (6% jej
powierzchni) zajmowal pas wokól zbiornika, wylaczony z uzytkowania rolniczego.
Zbiornik nie posiadal wyraznie wyksztalconego pasa roslinnosci szuwarowej, tafle wody
tworzylo przede wszystkim zbiorowisko rdestnicy plywajacej, a w okresie niskich
stanów powierzchnie opanowywalo kropidlo wodne (Oenanthe aquatica).
Próbki do analiz fizykochemicznych pobierano w kazdym miesiacu w ciagu 3 lat
hydrologicznych (2000-2002). W wodzie oznaczano mineralne formy azotu: azot
amonowy (N-NH4), azotany (N-N03) i azotyny (N-N02), oraz fosfor ogólem (POg)'
fosfor fosforanowy (P-P04), potas i przewodnosc elektrolityczna wlasciwa. Analizy
wskazników fizykochemicznych wykonywano metodami standardowymi, wedlug
Hermanowicza i in. (1999). Akumulacje skladników w osadach dennych okreslono na
podstawie ich koncentracji w profilach rdzeni osadów, pobranych przy pomocy sondy
rdzeniowej z kazdego ze zbiorników.
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Wyniki badan i dyskusja
Koncentracj a skladników biogennych w wodzie badanych zbiorników
odzwierciedlala sposób uzytkowania ich zlewni. W zbiornikach, w których otoczeniu
stosowano corocznie nawozenie mineralne, stwierdzono podwyzszone stezenia fosforu
mgP·dm-3 (tab. 3).
-w zbiorniku 409 srednio 0,38 mgP·dm3 oraz w oczku4l0-0,35
Podobna zaleznosc dotyczyla równiez fosforu fosforanowego. W wodzie zbiornika
402, którego zlewnia w okresie badan nie byla nawozona mineralni e, stwierdzono
najnizsze ilosci azotu amonowego-srednio
0,10 mgN-N03·dm3• Wplyw nawozenia
naj silniej odzwierciedlal potas, którego koncentracja w oczku 410 byla 2-2,5 krotnie
wyzsza niz w pozostalych obiektach badan, podczas gdy suma wszystkich skladników
mineralnych w tym zbiorniku (okreslona jako wartosc przewodnosci elektrolitycznej
wlasciwej) ksztaltowala na bardzo niskim poziomie 98 eS·cm!.

Tabela

3. Koncentracja skladników biogennych [mg-dm-3)
elektrolityczna wlasciwa [J.1S·cm-1) - wartosci srednie
2000-2002

i przewodnosc

i zakres

w latach

Table 3. Main nutrients concentrations [mg·dm-3) and electrolytic conductivity
[J.1Scm-1) in water oj mid-field ponds - average values and the range in
the period oj 2000-2002
3,0
0,28
0,088
0,10
0,003
41..;.-321
223..;.-533
315
410
392
98112..;.-457
97..;.-1492
409
407
236
0,18
0,23
0,066
0,2..;.-14,6
0,4..;.-27,8
3,8
3,7
0,38
0,094..;.-0,79
0,001..;.-0,49
0,020..;.-0,89
0,50
0,01..;.-1,70
0,14
0,06..;.-0,60
0,40
0,002..;.-0,672
0,202
0,001..;.-0,182
0,001..;.-1,109
8,2
0,4..;.-9,5
0,35
0,070..;.-1,11
0,06..;.-2,34
0,06..;.-1,90
0,27
0,05..;.-1,32
0,03..;.-0,37
0,000-;-0,032
0,007
0,000..;.-0,033
0,004
0,000..;.-0,013
0,157
0,005
402

~

Nr reservoir
zbiornika
of
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Male zbiorniki wystepujace na obszarach rolniczych wg Koca i in. (200 l)
charakteryzuja sie wysokim poziomem biogenów, ~~wlaszczafosforu ogólem, którego
przecietne koncentracje na poziomie 0,45 mg'dm-3, oraz fosforanów na poziomie
0,20 mg P-P04·dm-3 odrózniaja je wyraznie od nie zdegradowanych zbiorników
jeziornych. Na poziom skladników biogennych w wodzie malych zbiorników wywiera
takze wplyw intensywnosc prowadzonej w zlewni dzialalnosci rolniczej. Wsród
zbiorników objetych badaniami nie bylo 0czek o intensywnie nawozonych zlewniach,
dlatego stwierdzone stezenia fosforu byly nizsze od podawanych w literaturze. Nalezy
jednak stwierdzic, ze srednie koncentracje w wodzie badanych zbiorników swiadcza o
zaawansowanej eutrofii, a nawet z punktu widzenia produktywnosci ekosystemu stanu przezyznienia (hipertrofii). Stezenia fosforu w wodzie oczek wodnych przekraczaly
lO-krotnie poziom limitujacy produkcje wg Vollenweidera (1968). Jednoczesnie
koncentracje azotu mineralnego ksztaltowaly sie na poziomie oligotroficznym (niskiej
zasobnosci - oczka 402 i 410) i mezo- eutroficznym (sredni poziom zyznosci - oczka
407 i 409), co wskazuje, ze w sródpolnych zbiornikach niedobór tego pierwiastka
moze byc decydujacy w ksztaltowaniu sie poziomu produkcji.
W odniesieniu do zmiennosci sezonowej skladu wody, wykonano obliczenie
akumulacji skladników biogennych w wodzie badanych zbiorników (tab. 4). Najwieksze
nagromadzenie biogenów stwierdzono w okresie zimowym i wiosennym, gdy zbiorniki
charakteryzowaly sie najwieksza objetoscia wody. Na poziom akumulacji azotu wplynela
glównie obecnosc jonów amonowych, ze wzgledu na dominacje ilosciowa,
w szczególnosci w pólroczu zimowym.
Srednia akumulacja w wodzie azotu mineralnego na poziomie 0,09 kg·ha-I zlewni
stanowi w skali systemu zlewnia-zbiornik wartosc niska, odpowiadajaca tylko 5-.;-10%
przecietnego odplywu azotu ze zlewni uzytkowanych rolniczo. Fosfor natomiast,
ksztaltujacy sie srednio na poziomie 0,05 kg·ha-Izlewni odpowiada okolo 30% rocznego
odplywu ze zlewni ekstensywnie uzytkowanej, lub okolo 10% odplywu ze zlewni
o wysokim poziomie intensywnosci rolnictwa. Znacznie wyzszy poziom akumulacji
zanot0wano w odniesieniu do potasu, którego srednio w wodzie gromadzilo sie
w wodzie 0,68 kg' ha-1 zlewni, przy czym maksimum wystepowalo zwykle w miesiacach
zimowych.
Male zbiorniki wykazuja pod wzgledem roli mas wody szczególny charakter, bowiem
dzieki niewielkiej ich glebokosci (polimiktyczny typ zbiorników) kontakt osadów
z masa wody jest bardzo istotnym czynnikiem decydujacym o ich produktywnosci.
Wyniki dotyczace akumulacji w osadach dennych malych zbiorników wskazuja,
ze zatrzymywanie skladników w osadach, bedace elementem funkcjonowania malych
zbiorników w roli barier biogeochemicznych ma kluczowe znaczenie. Poziom akumulacji
i mozliwosc trwalego depanowania biogenów zjedllej strony decyduje o skutecznosci
spelniania tych funkcji, ale równiez reguluje szybkosc procesów zaniku na skutek
\vypelnienia osadami misy zbiornika.
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Obliczona wielkosc akumulacji podstawowych skladników w obrebie uzyskanej
do analiz warstwy osadów, wskazuje, ze w osadach dennych gromadzi sie znaczna
ilosc materii. Przecietnie na 1m2 powierzchni osadów dna zbiorników gromadzilo sie
1,27 kg azotu, 0,10 kg fosforu, oraz 1,31 kg potasu (tab. 5). W przeliczeniu na 1 ha
powierzchni zlewni, w osadach gromadzilo sie przecietnie 1127 kg azotu, 88 kg fosforu
i 1097 kg potasu.

Tabela 4. Akumulacja glównych skladników biogennych w wodzie malych
zbiorników - srednio w 3-letnim okresie badan oraz w poszczególnych
porach roku
Table 4. Accumulation oj nutrients in water oj midjield ponds - mean values from
the 3-year investigation period and seasons
N*
N*
K
P Accumu1ation
p
[kg-reservoi(l]
[kg'zbiornik-1]
0,23
0,06
1,15
0,01
0,93
1,53
0,05
0,78
0,09
0,68
0,06
0,96
0,39
0,17
0,24
0,12
0,07
0,02
0,08
0,11
0,79
0,87
0,04
0,54
0,43
0,20
1,52
0,12 Akumulacja
0,50
0,30
1,31
0,01
0,16
0,03
0,05
Akumulacja [kg'ha-1
[kg-ha-1zlewni]
per basin]
Nr zb., pora
Accumu1ation
0,08
0,18
0,16
0,07
0,12
Wiosna
Zima
Jesien
season
Lato

* azot

mineralny - inorganic nitrogen

Poziom akumulacji skladników w malych zbiornikach zalezy w glównej mierze od
nasilenia ich doplywu ze zlewni oraz mozliwosci trwalego odkladania w osadach. Wedlug
Koca i Nowickiego (1997) odplyw fosforu z obszarów o intensywnym rolnictwie jest
okolo 2-krotnie wiekszy niz z terenów seminaturalnych.
Negatywny wplyw
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intensywnosci nawozenia gleb zlewni na stan malych zbiorników odnotowali równiez
Ruan i Gilkes (2000), stwierdzajac, ze istnieje liniowa, statystycznie istotna zaleznosc
pomiedzy zawartoscia fosforu ogólem w glebach zlewni, a koncentracja w osadach
zdeponowanych w akwenie.
Doplyw z otaczajacych terenów zalezy w szczególnosci od sposobu uzytkowania
terenu, a w zlewniach o charakterze rolniczym od poziomu intensywnosci rolnictwa
[Giercuszkiewicz-Bajtlik 1990, Koc 1998]. Oznacza to, ze przy zalozeniu wielkosci
doplywu na poziomie obszarów seminaturalnych (5 kg N'ha-LrokI), przecietna
akumulacja rzedu 1127 kgN·ha-1 odbywalaby sie w okresie okolo 225 lat, a w warunkach
przecietnych dla zlewni rolniczych (lO kg N'ha-Lrok1) okres akumulacji wynosilby
115 lat. W stosunku do fosforu srednia ilosc 88 kg'ha-l dla analogicznych przypadków
- zlewni seminaturalnej (o odplywie fosforu rzedu O,20 kg P 'ha-l'rok l) i uzytkowanej
rolniczo (0,40 kg P'ha-LrokI) daje wartosci wynoszace odpowiednio 440 i 220 lat.
W warunkach intensywnego uzytkowania terenu, wg Koca (1997) odplywy rzedu 20
kg N·ha-Lrok' i 0,55 kg P·ha-I -rok l, okres akumulacji uleglby skróceniu do 55 lat (N)
i 160 lat (P). Sa to oczywiscie dane szacunkowe, jednak wskazujace na mozliwosc
trwalego i skutecznego zatrzymywania skladników biogennych pochodzacych ze zlewni.
Wartosci te wskazuja na potencjalna skutecznosc osadów dennych w unieruchamianiu
biogenów w malych zbiornikach.
Tabela 5. Akumulacja skladników biogennych w osadach dennych badanych
malych zbiorników wodnych
Table 5. Accumulation oj nutrients in bottom deposits oj investigated mid-jield
ponds

K
N
p
P2090
1808
1114
297~
2812
2,03
0,13
967,5
38,Q
609,5
2,12
303,"
0,18
O,Ot
0,95
93,<;
2186
109~
1127
240,7
647C
0,16
0,06
4827
0,65
116,<1
132,3
0,82
2,19
20,<1
88,1
184,8
202,2
61,7
408,6
138,0
618t
118,4
8,0
1,31
353,1
1,35
kg·m-2
kg'ha-!
of
reservoir
zlewni
0,10
1,27
kg·m-2
zbiornika
kg'ha-!
of
catchmentAkumulacja
kg-reservoir-I
kg'zbiornik-!
Accumulation 253"
N

stwa osadu / woda
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Wyzszy poziom w odniesieniu do fosforu wynika z wiekszej labilnosci zwiazków
azotu w srodowisku, którego formy mineralne moga migrowac w glab profilu osadów,
podczas, gdy fosfor wykazuje cechy migracji sedymentacyjnej. W poszczególnych
oczkach, zaleznie od warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych zbiorników
i ich zlewni, poziom akumulacji moze byc bardzo zróznicowany (tab. 5).
Rozpatrujac poziom akumulacji biogenów w malych zbiornikach nalezy zauwazyc,
ze przewazajaca czesc ladunku biogenów byla zgromadzona w osadach, a tylko niewielki
odsetek przypadal na wode. Uwzgledniajac tylko warstwe 10 cm osadu (traktujac ja
jako aktywna w wymianie skladników z woda), srednio w obiegu znajdowalo sie zaledwie
0,29% ilosci azotu, 0,33% fosforu i 1,43% ilosci potasu (tab. 6). Poszczególne zbiorniki
wykazywaly dosc znaczna rozbieznosc, bedaca funkcja objetosci wody i poziomu
koncentracji biogenów w wodzie.

Tabela 6. Relacja ilosci skladników biogennych w ukladzie osady - woda [%] z
uwzglednieniem calej wyodrebnionej warsrny osadów i stropowej lO cm
warstwy
Table 6. Ratio between nutrients accumulation in bottom sediments and water
column [%], taking into account the whole sediments layer and the upper
lO-cm layer
10 cm
Akumulacja
górna
warstwa
[%]
/ woda
10
cm recent
layerosadu
of sediments
/
water

pond

K
p0,10
P
N
- Osady
sediments
Woda
- water
9,92
1,43
99,29
0,02
0,82
2,49
0,26
0,12
9Osady
9,97
0,16
99,78
0,10
99,41
0,24
0,17
99,76
0,59
0,08
0,22
99,71
99,92
98,57
0,29
9,%
99,88
99,98
0,01
99,89
0,19
97,47
99,18
99,81
0,71
99,99
97,51
99,29
2,53
0,03
0,04
0,71
99,74
0,11
99,83
99,90
99,74
0,26
0,08
99,68
0,33
99,84
- sediments
99,90
whole layerAkumulacja
of sediments[%]
/ water

Taki uklad wskazuje, ze wszelkie zabiegi majace na celu poprawe jakosci wody
w malych zbiornikach, takie j ak: wymiana wody, czy introdukcja roslinnosci
wychwytujacej biogeny, nie moga przyniesc znaczacej I?oprawy ich stanu. Nadmiar i
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dostepnosc biogenów z osadów powoduje, ze mozliwa droga do poprawy stanu malych
zbiorników moze byc odciecie zasilania wewnetrznego. Najprostszym rozwiazaniem
jest usuniecie nadmiaru osadów, a wiec poglebienie zbiornika, lub uniemozliwienie
redystrybucji
biogenów do wody poprzez przykrycie osadów materialem
nieprzepuszczalnym. To drugie rozwiazanie w przypadku oczek wyplyconych nie
wydaje sie rozwiazaniem optymalnym, bowiem moze ograniczac zasilenie podziemne
i wplynac negatywnie na faune i flore zbiornika.
Wnioski
l.

Zasobnosc wody w biogeny sródpolnych zbiorników wodnych pozwala na zaliczenie
ich do wód silnie eutroficznych (przezyznionych), a o poziomie troficznym
decydowaly koncentracje fosforu. Stezenia fosforu w wodzie oczek wodnych
przekraczaly lO-krotnie poziom limitujacy produkcje. Jednoczesnie koncentracja
azotu mineralnego ksztaltowala sie na poziomie oligo- i mezotroficznym, co
wskazuje, ze w sródpolnych zbiornikach niedobór tego pierwiastka moze byc
decydujacy w ksztaltowaniu sie poziomu produkcji.
2. Sposób uzytkowania zlewni odzwierciedlal sie w poziomie skladników biogennych
w wodzie sródpolnych zbiorników.
3. Osady denne malych zbiorników gromadzily znaczne ilosci skladników biogennych
- srednio 1,27 kg N, 0,10 kg P i 1,31 kg K w przeliczeniu na l m2 powierzchni.
W ukladzie osad-woda 99,7% N, 99,7% P i 98,6% K zawieraly osady, przy
uwzglednieniu tylko ich 10 cm warstwy, co przy niewielkiej zmiennosci tego
parametru w zbiornikach o róznej morfometrii i intensywnosci wplywów
antropogenicznych wskazuje na znaczenie osadów dennych jako miejsca akumulacji
i zródla zasilania mas wody w biogeny ..
4. Akumulacja biogenów ze zlewni w postaci osadów w malych zbiornikach
ksztaltowala sie na poziomie 1127 kg N, 88 kg P i 1097 kg K na kazdy hektar
zlewni, wskazujac na poziom zatrzymania skladników z okresu rzedu kilkuset lat
ekstensywnego, lub kilkudziesieciu lat intensywnego uzytkowania.
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Andrzej Skwierawski
Influence of agriculturalland use on accumulation of nutrients (NPK)
in mi d-field ponds
Summary
Four small mid- field ponds, from 69 to 1120 m2 of water table situated in rura l
areas ofthe Olsztyn Lake District in rural ca.tchments were investigated.
The mid- field ponds under investigation represent high degree of eutrophication (overfertilized), which is limited mainly by the concentrations ofphosphorus. Concentrations ofthe component exceeded by 10 times the levellimiting the primary production
in each reservoir. Simultaneously, concentration of mineral nitrogen corresponded with
levels characteristic for oligo- and mesotrophy. It suggests that deficiency ofN may
decide on the primary production level in the reservoir.
Nutrient accumulation in bottom sediments ofmid-field ponds amounted to 1127 kg
ofN, 88 kg ofP and 1097 kg ofK per l ha ofbasin area. It shows the ability ofbottom
sediments to the retention of nutrients from the period ofhundreds years of extensive
or tens years of intensive land use. Nutrients (NPK) accumulation in water and bottom
deposits in the ponds suggests the influence of1and use intensity on their environmental quality. Significant predominance of nutrient amount in bottom sediments (99,7%
ofN, P and 98,6% ofK) against the accumulation in water was observed. This suggests, that apart from anthropogenic influences and low variability ofmorphometrical
parameters, bottom sediments are significance places for the nutrient accumulation and
the sources ofwater fertilizing components.
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Abstrakt

W latach 2000-200 l na Poj ezierzu Olsztynskim przeprowadzono badania jakosci
wód cieku i stawu, które byly obciazone zanieczyszczeniami bytowymi mieszkanców
i splywami obszarowymi. Przeprowadzone badania wskazuja na znaczna redukcje
ladunków substancji w strumieniu, wskutek przeplywu przez zbiornik. Redukcja transportowanych substancji, wynosila dla wapnia, magnezu, siarczanów, chlorków, potasu
i sodu, odpowiednio: 23, 52, 73,91,92,95%.
Badany obiekt po 20 latach od utworzenia spelnia nadal role bariery biogeochemicznej.
Slowa kluczowe: substancje mineralne, staw, scieki

Abstrakt

The research on water quality in a stream and a pond supplied with municipal
wastewater and areal outflows was conducted in the period of 2000- 200 l in the
Olsztyn Lake District. The results showed the significant decrease in loads oftransported substances in the strcam due to the flow through the pond. Reduction of the
transported substances amountcd to 23% for calcium, 52% for magnesium, 73% for
sulphates, 91 % for chlorides, 92% for potassium, 95 % for sodium. The ponds after
20 years of functioning, is still an effective biogeochemical barrier for nutrients outflow.
Key words: mineral substances, pond, wastewater

Wstep

Woda odglywa istotna role w transporcie róznych substancji, zarówno w obrebie
poszczególnych organizmów jak i calych ekosystemów. Jest ona nieodzowna do zycia
roslin, zwierzat i ludzi a o jej przydatnosci i wykorzystaniu decyduje jej jakosc [PylkaGutowska 1996]. Wody powierzchniowe oprócz obciazenia szkodliwymi substancjami
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wprowadzanymi wraz z opadami moga byc zanieczyszczone równiez splywami
powierzchniowymi z obszarów rolniczych, jak i czesto z w pelni nie oczyszczonymi
odplywami z oczyszczalni scieków. Czynnikami wplywajacymi na jakosc wód
powierzchniowych sa m. in. jony Ca, Mg, K, Na, S04' CI. Ich stezenie zalezy od
czynników geologicznych i geograficznych, ale glównym zródlem moga byc procesy
denudacji litosfery, niewykorzystane skladniki nawozów mineralnych i organicznych,
rozklad resztek pozniwnych, scieki w których ich stezenie czesto nie ulega zmianie
w typowym procesie oczyszczania itp. [Dojlido 1995].
Biorac powyzsze pod uwage celem niniejszej pracy bylo zbadanie wplywu zbiornika
wodnego na ograniczenie zawartosci substancji mineralnych splywajacych ze zlewni
rolniczo-lesnej, dodatkowo zasilanych odplywami z oczyszczalni scieków.
Metodyka badan
Badania prowadzono w latach 2000-2001 na Pojezierzu Olsztynskim. Obiektem
badan byla struga Szabruk o zlewni 13,2 km2, której 33% stanowia lasy i 67 % uzytki
rolne. W zlewni znajduja sie dwa osiedla (607 mieszkanców) wyposazone
w oczyszczalnie oraz zabudowa rozproszona bez oczyszczalni (okolo 40 mieszkanców).
Struga Szabruk charakteryzuje sie przeplywem srednim 32,61 dm3s-1 z wahaniami
od 15,1 dm3s-1 do 74 dm3·s-l• W okresie badan (raz w miesiacu) mierzono przeplyw
wody w zlewni oraz pobierano próbki wód odplywajacych struga z terenów lesnych,
drenami z obszarów rolniczych oraz scieków z oczyszczalni. Na badanym obiekcie
wyznaczono charakterystyczne punkty:
l. za splywami lesnymi i rolniczymi, ale przed zrzutem scieków z oczyszczalni nr l;
2. za zrzutem scieków z oczyszczalni nr 2, ale przed zbiornikiem;
3. za zbiornikiem ale przed doplywem do jeziora.
W punktach tych mierzono objetosc przeplywu i pobierano próbki wody do analiz
chemicznych. Przeplyw wody okreslono mlynkiem hydrometrycznym. W próbkach
wody oznaczono zawartosc jonów: wapnia, sodu i potasu metoda emisyjnej
spektrofotometrii atomowej, magnezu kolorymetrycznie (z zólcienia tytanowa),
siarczany nefelometrycznie i chlorki metoda Mohra. Badania wykonano zgodnie
z ogólnie przyjetymi metodami [Hennanowicz i in. 1999].

Wyniki badan i dyskusja
Przeprowadzone badania wykazaly, ze wody cieku i stawu przewaznie miescily
sie w pierwszej klasie wód bardzo dobrej jakosci pod wzgledem zawartosci badanych
parametrów (Tab. l i 2).
Zwiazki wapnia znajdujace siC(w wodach charakteryzuja siC(na ogól najwiekszym
udzialem zawartosci soli mineralnych w przeliczeniu na kationy. Jest to spowodowane
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stezeniem zwiazków wapnia w przyrodzie bowiem wapn zajmuje piate miejsce pod
wzgledem ilosci. Jego zawartosc w wodzie moze siegac do kilkuset mg/dm3 i nie ma
wiekszego znaczenia higieniczno-epidemiologicznego. Zarówno odplywy z terenów
lesnych (srednio 42,2 mgCa+2'dm3) jak i z oczyszczalni utrzymywaly sie w I klasie
wód bardzo dobrej jakosci [Rozporzadzenie 2004] przez caly okres badan. Odplyw
jonu Ca+2 z oczyszczalni nr 2 byl srednio o 42% mniejszy niz odplywy ze zlewni
lesnej. Znaczny wzrost zawartosci wapnia powodowal doplyw drenarski z terenów
uprawnych, który dostarczal srednio 66,8 mg Ca+2·dm,3 (Tab. 1). Doplyw ten decydowal
o podwyzszeniu srednich stezen ladunku w kolejnych punktach pomiarowych
klasyfIkujac je do wód dobrej jakosci (klasa II). Srednia odplywu ze stawu byla wieksza
o 11%, pod wzgledem zawartosci Ca+2 niz wody doplywajace poniewaz zlewnia
bezposrednia stawujest typowo rolnicza o uzytkowaniu ornym. Po przeplynieciu przez
staw zawartosc Ca+2 zostala zredukowana z 53271 kgTOk1 do 41137 kg-rok' co
stanowilo 23 % (Tab. 4).
Tabela 1. Sklad chemiczny wód w badanej zlewni (mgdm'3)
Table 1. Chemical composition oJstream water (mgdm,3)
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Zwiazki magnezu wystepuja prawie zawsze w naturalnych wodach powierzchniowych
i podziemnych. Stezenie zwiazków magnezu jest na ogól mniejsze niz stezenie zwiazków
wapnia (stosunek Ca:Mg stanowi jak 1:4). Niska koncentracja magnezu w opadach
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Tabela 2. Sklad chemiczny wód w cielai po doplywie zanieczyszczen iprzeplywie
przez staw (mg dm-]
Table 2. Chemical composition oj stream water beneath the wastewater input and at
the outjlow point from the pond (mg dm-3)
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Tabela 3. Srednie ladunki zanieczyszczen niesione przez YVOt:(y badanego cieku
(mgs-l)
Table 3. Average loads transported along the stream (mg S-l)
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atmosferycznych oraz intensywne pobieranie przez rosliny decyduje o znacznym
zmniejszeniu koncentracji magnezu w wodach odplywajacych z obszarów zarówno
lesnychjak i rolniczych [Koc 1999; Koc, Szymczyk 2003], co równiez potwierdzaja
wyniki w niniej szej pracy. Dane z calego okresu badan klasyfikowaly wode do I klasy
wód bardzo dobrej jakosci pod wzgledem zawartosci tego skladnika (Tab. 1 i 2).
Najwiecej magnezu doplywalo z oczyszczalnia nr 1, która zrzucala srednio 11,6 mg
Mg+2dm-3, z wahaniami od 7,6 do 17,4 mg Mg+2dm-3 (Tab. 1).
Najmniejsza ilosc tego pierwiastka stwierdzono w wodach odplywajacych z terenów
lesnych srednio 4,4 mg Mg+2-dm-3• Uzyskane wyniki swiadcza o tym, ze srodowisko
wystepowania wód powierzchniowych na tym obszarze jest ubogie w ten skladnik, co
jest charakterystyczne dla terenów polodowcowych [Macioszczyk 1987]. Mg+2 po
przeplynieciu przez staw zostal zredukowany z 7834 kgrok1do 3755 kgrok1 co
stanowilo 52 % (Tab. 4).
Potas i sód wystepuja w litosferze w zblizonych ilosciach i sa pierwiastkami
podobnymi pod wzgledem chemicznym, j ednak ze wzgledu na uczestnictwo w procesach
wymiany jonowej i sorpcji biologicznej drogi ich migracji sa znacznie zróznicowane
[Koc, Szymczyk 2003]. Wielkosc odplywu ze zlewni uwarunkowana jest gównie rzezba
terenu, szata roslinna, zwiezloscia gleb, intensyfikacja produkcji rolnej oraz odplywami
z oczyszczalni scieków [Koc i in. 2002; Lipinski 2003].
Potas wystepuj e w wodach na ogól w niewielkich ilosciach. Do cieku z oczyszczalni
scieków doplywalo srednio tyle samo jonu, odpowiednio: oczyszczalnia nr 1- 29,3 mg
K+dm·3 i oczyszczalni nr 2 - 29,6 mg K+dm-3 (Tab. 1). Najnizsza srednia wartoscia
charakteryzowal sie odplyw z terenów lesnych odprowadzajac 44 mgK+-s·l (Tab. 3).

Tabela 4. Sredni odplyw zanieczyszczen ze zlewni czastkowych (kg-rok·I)
Table 4. Average loads oj pollutants jlowing out Jrom the sub-basins
(kgyear·I)
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Procesy zachodzace w stawie zmniejszyly zawartosc tego pierwiastka z 27260 kgTOk1
do 2097 kgTOkI co stanowilo 92% (Tab. 4).
Sód nalezy do pierwiastków najczesciej wystepujacych na kuli ziemskiej.
Stwierdzono znaczne zróznicowanie ilosci tego pierwiastka w badanej zlewni. Najwiecej
sodu podobnie jak i potasu dostarczaly oczyszczalnie: nr l - 90,3 mg Na+'dm-3i nr 2 84,4 mg Na+'dm-3 (Tab. 1) i tak samo jak poprzednio ciek powodowal znaczne
rozcienczenie tego skladnika. Odplyw z terenów uprawnych dostarczal prawie
dwukrotnie wiecej sodu niz odplywy ze zlewni lesnej. Staw redukowal zawartosc sodu
z 72731 kgTOkI do 3441 kgTOk1, czyli o 95% (Tab. 4).
Siarczany wystepuja w wodach naturalnych w szerokim zakresie stezen od kilku
do kilku tysiecy mg/dm3. Najwieksze srednie ich stezenie wystapilo w odplywach
kwalifikujac je do wód dobrej jakosci (Klasa
z terenów uprawnych 11O mg SO4-2'dm-3,
II) W pozostalych punktach okresowo tylko odplyw z oczyszczalni nr 2 wplywal na
podwyzszenie stezenia siarczanów w wodzie cieku. Poza tym wody w zlewni pod
wzgledem zawartosci tego pierwiastka miescily sie w pierwszej klasie wód bardzo
dobrej jakosci. Staw redukowal zawartosc tego pierwiastka z 152894 kgrok1 do 40546
kgTok1 (Tab. 4).
Chlorki zawarte w wodzie moga pochodzic z gleby, pokladów naturalnych soli
oraz ze scieków lub róznych odpadów pochodzenia zwierzecego.
punktowych
zródlach zanieczyszczenia, które byly glówna przyczyna zwiekszenia zawartosci Cl- w
wodach powierzchniowych pisali Raczkowski i Warechowska (2002). Wody cieku
odplywajacego ze zlewni lesnej charakteryzowaly sie niewielka zawartoscia tego
pierwiastka, srednio 12 mg CI-·dm3. Wartosc ta utrzymywala sie do miejsca doplywu
scieków z oczyszczalni, które okresowo doprowadzaly odplywy przekraczajace 100
mg CI-'dm-3,czyli wartosc graniczna klasy wód dobrej jakosci. Wody cieku znacznie
rozcienczaly stezenie tego skladnika srednio z okresu badan do 16 mg CI-'dm3.
Róznica miedzy iloscia doprowadzanych i odprowadzanych ze stawu skladników
jest wynikiem szeregu procesów o przeciwstawnym kierunku (redukcji badz
wzbogaceniu). Stezenie omawianych skladników po przeplynieciu przez staw
zmniejszylo sie. Bylo to spowodowane nie tylko rozcienczeniem w wodzie stawu, ale
równiez bioakumulacjajak i sedymentacja i przechodzeniem pierwiastków do osadu.
Roslinnosc wynurzona pokrywajaca staw w 45%, stanowily glównie trzcina, mozga
trzcinowata, palka waskolistna i tatarak. Obok procesów sorpcji biologicznej istotny
wplyw mialy procesy wytracania soli z roztworu. Moglo dotyczyc to glównie kationów
Ca+2i Mg+2,które w obecnosci jonów S04-2, PO/, HC03- tworza nierozpuszczalne
zwiazki i sedymentujace polaczenia. W stawie wytworzyla sie warstwa osadów
organiczno-mineralnych.
Moga one byc wtórnym miejscem sorpcji wymiennej
analizowanych kationów. Skladniki akumulowane w stawie trafiaja do osadów dennych.
Akumulacji substancji w stawie towarzysza procesy ich uruchamiania glównie z rozkladu
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organizmów i osadów dennych. Ruch roslinnosci (zwiazany z falowaniem pod wplywem
wiatru), cyrkulacja termiczna oraz aktywnosc organizmów wodnych powoduje
naruszenie i dyspersje osadów dennych co przyspiesza ich rozklad. Jak dlugo procesy
akumulacji przewazajanad uruchamianiem, staw spelnia role bariery biogeochemicznej.
Uzyskane wyniki badan wskazuja, ze analizowany obiekt spelnia jeszcze swoje zadanie.
Roczna akumulacja w stawie o powierzchni 24,8 ha wynosila 12134 kg Ca2+,4079 kg
Mg2+,25163 K+, 69290 Na+, 69788 kg CI-.

Wnioski
1.

Odplywy z badanych oczyszczalni generalnie nie mialy wplywu na zmiane klasy
jakosci wód cieku i stawu okreslonej stezeniami jonów Ca2+,Mg2+, K+, Na+,
SO CI-i po wplynieciu do cieku ulegaly rozcienczeniu. Najwiekszy wplyw na
jakoSc wód cieku i stawu mialy zwiazki wapnia, pochodzace z obszarów
rolniczych.
W stawie nastapila redukcja ladunków transportowanych substancji, która dla
wapnia, magnezu, siarczanów, chlorków, potasu i sodu wynosila odpowiednio:
23, 52, 73,91 92,95 %. Badany obiekt po 20 latach od utworzenia spelnia
jeszcze role bariery biogeochemicznej.
Roczna akumulacja w stawie o powierzchni 24,8 ha wynosila 12134 kg Ca2+,
4079 kg Mg2+,25163kg K+, 69290kg Na+, 69788 kg CI-.
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Katarzyna Sobczynska- Wójcik, Malgorzata Rafalowska
Effect of a preliminary reservoir in the limiting of the mineral compounds
outflow from the agricultural-forested basin
Summary
The research on water quality in a stream and a pond supplied with municipal
wastewater and areal outflows was conducted in the period of 2000- 2001 in the
Olsztyn Lake District. The outflows come from the basin of 13.2 km2 of area. The
basin is covered in 33% by forest and the rest is used by agriculture. There are also two
settlements (607 citizens), and dispersed farms (inhabited by 40 residents), which are
operated by two wastewater treatment plants. Water sampIes were analysed for the
following ions: Ca2+,Mg2+,K+, Na+, SO/, CI-.
The results showed the significant decrease in loads oftransported substances in
the stream due to the flow through the pond. The reduction of the transported substances amounted to 23% for calcium, 52% for magnesium, 73% for sulphates (VI),
91 % for chlorides 92% for potassium, 95 % for sodium,. The ponds, after 20 years of
functioning, is still an effective biogeochemical barrier for nutrients outflow.
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ZASILANIE WÓD RZECZNYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI
W ZLEWNIACH ROLNICZYCH NA PRZYKLADZIE NARWI
I JEJ DOPLYWÓW

Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk
Uniwersytet Warminsko- Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane wyniki oceny jakosci wód rzecznych w systemie
Narwi. Celem badan bylo okreslenie wplywu uzytkowania zlewni na transport substancji rozpuszczonych w wodach Narwi i wybranych jej doplywów. W pracy dokonano rozpoznania srodowiska przyrodniczego zlewni oraz zródel dostawy substancji
chemicznych do wód plynacych a takze analizy mechanizmów odplywu wód i substancji rozpuszczonych w warunkach zróznicowanej gospodarki agrarnej. Wystt(pujace zmiany jakosci wody wzdluz profilu podluznego Narwi sa rezultatem bezposrednich dostaw zanieczyszczen oraz z systemów nizszych ranga taksonomiczna. Ze wzglt(du
na srednia zawartosc wskazników ogólnego zanieczyszczenia substancjami organicznymi, jakosc wód Narwi oraz doplywów róznicowala sit( od I (bardzo dobrej) do IV
(niezadowalajacej) klasy jakosci.
Slowa kluczowe: zanieczyszczenia organiczne, zlewnie rolnicze, przeplywy

Abstract
The water quality assessment ofwater in the River Narew system is shown in the
pap er. The research dealt with the impact of land use on the transfer of dissolved
substances with the River Narew and its tributaries. The paper contains the recognition
of the natural environment of the basin and sub-basins and the sources of substances
entering flowing water as well as the analyses of mechanisms of water and dissolved
substances outilows in conditions of diversified agricultural management. Existing
changes in water quality downstream the longitudinal profile ofthe River Narew are
the results of direct contamination, also from the water systems oflower taxonomical
level. Due to the average contents of organie substances, water quality of the River
Narew and its tributaries ranged from the l class ofwater purity to the 4th class.
Key words: organie pollutants, agricultural basin, discharge
SI
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Wstep
Wielofunkcyjnosc wód powierzchniowych w obszarach wiejskich powoduje, ze
stanowia niezwykle wartosciowy element przestrzeni przyrodniczej, a zachowanie ich
stanu ma istotne znaczenie dla utrzymania biologicznej róznorodnosci srodowiska.
Wzrost poziomu zycia czlowieka pociaga za soba zwiekszenie zapotrzebowania na
czysta wode. Srodowisko powierzchniowych wód plynacych w obszarach o rzezbie
uksztahowanej w wyniku procesów peryglacjalnych i wodno-lodowcowych [Kondracki
1988], poddane jest antropogenizacji, która naklada sie na naturalna ewolucje stosunków
wodnych. W zwiazku z tym szczególnego znaczenia nabiera diagnozowanie jakosci
wód oraz identyfikacja czynników powodujacych zmiany w obiegu wody w przyrodzie.
Istotne to jest w przypadku zlewni Narwi ze wzgledu na róznorodnosc rodzaju wód i
uzytków wodno-blotnych,
które stanowia zasadniczy element przyrodniczoprzestrzenny decydujacy o wysokich jej walorach krajobrazowych.
Odplyw substancji rozpuszczonych w wodach rzecznych jest zmienny czasowo
i przestrzennie, zalezy od powszechnosci substancji w srodowisku, ich rozpuszczalnosci
oraz róznorodnych czynników i procesów fizyko-chemicznych dokonujacych sie
w zlewni [Durkowski 1997, Koc i in. 1997, Hermanowicz i in. 1999]. Transport
fluwialny w systemie Narwi ksztahowany jest poprzez wspóldzialanie wymienionych
wyzej zaleznosci, które zwiazane sa przede wszystkim z rolniczym uzytkowaniem
terenu zlewni.
Celem pracy bylo okreslenie jakosci wód rzecznych poprzez wybrane wskazniki
zanieczyszczen organicznych w zaleznosci od warunków przyrodniczych oraz
zróznicowania gospodarki agrarnej w zlewni. Rezultaty badan moga stanowic
uzasadnienie dotychczasowych koncepcji zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich
w pasie nizu oraz w samej zlewni, w której obszarze ksztahuja sie zasoby wodne (w
zakresie ilosciowym ijakosciowym) dla aglomeracji warszawskiej.

Material i metody badan
W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badan jakosci wód rzecznych
w zlewni Narwi (do przekroju w Zambskach Koscielnych) w latach 1997-2003, które
stanowia czesc szerokiego projektu badawczego. Dla celów porównawczych wybrano
piec zlewni czastkowych: Omulwi (2053 krn2), Rozogi (493 krn2), Pisy (4499,8 krn2),
Biebrzy (7057 krn2) i górnej Narwi (6077 krn2). Wymienione podsystemy sa istotnie
zróznicowane pod wzgledem warunków przyrodniczych
oraz intensywnosci
uzytkowania i zaludnienia.
Podstawe opracowania uzytkowania ziemi stanowilo zdjecie satelitarne wykonane
z satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND COVER realizowanego
w latach 1990 - 1992, w uzupelnieniu wykorzystano mapy topograficzne.
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W trakcie prac terenowych oprócz poboru prób, które wykonywano raz w miesiacu
(w okresie jesiennym i wiosennym zwiekszano czestotliwosc) wedlug przyjetych dla
tego typu badan norm, dokonano bezposredniego zapoznania sie ze srodowiskiem
przyrodniczym oraz uzytkowaniem badanego obszaru. Do oceny jakosci wód
wykorzystano oznaczenia charakteryzujace warunki tlenowe tj.: zawartosc tlenu
~ozpuszczonego, BZTs' ChZTMn, uzyskane z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Srodowiska oraz w ramach badan wlasnych. Oznaczenia skladników chemicznych
wykonano zgodnie z metodami zalecanymi przez polskie normy i wytyczne monitoringu
srodowiska [Hermanowicz i in. 1999]. Podstawa oceny jakosci wód plynacych bylo
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 roku (Dz. U. Nr 32,
poz.284).
Uzyskane wyniki analiz chemicznych (lacznie 1176 wyników), poddano analizom
statystycznym w ramach programów Microsoft Excel i Statistica 5.5 for Windows.
Wykorzystujac zasoby wymienionych programów sporzadzono przedstawione w pracy
wykresy oraz zestawienia tabelaryczne. Sezonowa zmiennosc stezen skladników
chemicznych obliczono opierajac sie na nastepujacym podziale: iima (I - III), wiosna
(IV - VI), lato (VII - IX), jesien (X - XII). Zakres przeplywów podzielono na 4 grupy,
w których wartosciami granicznymi byly nastepujace przeplywy charakterystyczne:
grupa 1:
<SNQ
tj. ponizej 95,70 m3s·1
grupa II:
SNQ - SSQ
tj. 95,71 do 120,32 m3·s·I
grupa III:
SSQ - SWQ
tj. 120,33 do 144,70 m3s·1
grupa IV: >SWQ
tj. powyzej 144,71 m3s·I.

Wyniki i dyskusja
Zlewnie Narwi mozna zaliczyc do reprezentatywnych
zlewni nizinnych,
uzytkowanych rolniczo (63 % powierzchni zlewni stanowia tereny rolne), z duzym
udzialem lasów (30 % ogólu powierzchni), slabo zurbanizowanych i uprzemyslowionych
(tereny antropogenizowane zajmuja 1,5 %), (tab. 1).
Pomimo wyraznie okreslonego charakteru zlewni, wystepuje tu duze zróznicowanie
jednostek osadniczych (od zabudowy luznej do zwartej - miejskiej), krajobrazowych i
dzialalnosci czlowieka. Prowadzone sa w zlewni: intensywny [Prokopowicz 1997;
Pietrzak 2002] i ekstensywny, "ekologiczny" chów zwierzat [Bartoszuk i in. 2001]
oraz uprawa zbóz, dzialalnosc drobno i wielkoprzemyslowa, rzemieslnicza i uslugowa.
Srodowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróznicowanie warunków
rozwoju rolnictwa, a przestrzenne wystepowanie form uzytkowania ziemi w ich obszarze
cechuje duza mozaikowatosc. Ma to duzy zwiazek z parametryzacjageomorfologiczna
zlewni (polozenie w zasiegu krajobrazu mlodo- i staroglacjalnego), warunkami glebowoklimatycznymi oraz infrastruktura sozologiczna. W krajobrazie zlewni wystepuja:
wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie sandrowe i wysoczyzny jeziorne. Wsród
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powierzchniowych utworów geologicznych przewazaj a piaski, piaski gliniaste oraz pyly
i zwiry piaszczyste, na których wyksztalcila sie pokrywa gleb: plowych, rdzawych i
bielicowych. Pod wzgledem uzytkowania ziemi badane zlewnie klasyfikowaly sie
nastepujaco: zlewnia lesna Omulwi zjeziorami, zlewnia rolniczo-lesna Pisy zjeziorami,
zlewnia rolniczo-lesna górnej Narwi, zlewnia rolniczo-lesna Biebrzy ze strefami
podmoklymi ijeziorami, zlewnia rolnicza Rozogi (rys. l).

Tabela 1. Uzytkowanie terenu badanych zlewni
Table 1. Land use in the studied river basins
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Rys. 1. Zróznicowanie uzytkowania ziemi na obszarze badanych zlewni
czastkowych
Fig. 1. DifJerences in land use oj the investigated sub-basins

Oceny warunków tlenowych w wodach Narwi i wybranych jej doplywów dokonano
na podstawie zawartosci tlenu rozpuszczonego, biochemicznego zapotrzebowania tlenu
(BZTs) oraz utlenialnosci (ChZTMJ Jednostkowe zawartosci tlenu w wodzie zmienialy
sie w szerokich granicach 3,6-15,1 mgOz·dm-3, natomiast srednia zawartosc tlenu we
wszystkich punktach kontrolnych (na Narwi i doplywach) miescila sie w przedziale
8,5-10,1 mgOzdm-3 i odpowiadala I (bardzo dobrej) klasie jakosci wód (rys. 2).
Nieistotne obnizenie sredniej zawartosci tlenu rozpuszczonego wystapilo po doplywie
wód Chorodnianka (p. B - Zóltki), po doplywie wód Biebrzy (p. D - Wizna) oraz po
doplywie zanieczyszczen gospodarczych, fekalnych i przemyslowych z Ostroleki.
W sezonowym rozkladzie zawartosci tlenu oraz temperatury badanych wód widac
obnizenie ilosci tlenu rozpuszczonego w wodach Biebrzy w okresie zimowym do 8,63
mg Oz·dm-3 (przy sredniej temperaturze wody 1,65°C) oraz podwyzszenie stezenia
latem w wodach Narwi ponizej Ostroleki (p. H - Dzbenin) do 10 mg 0z-dm-3 (przy
sredniej temperaturze wody 21°C), (tab. 2).
Srednia wartosc BZT 5 za caly okres w punktach kontrolnych na Narwi miescila sie
w przedziale 2,5 - 4,5 mg Oz -dm-3 (rys. 3).
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Rys. 2. Zmiany srednich wartosci tlenu rozpuszczonego w profilu podluznym rzeki
Narew oraz w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych.
Oznaczenia punktów pomiarowych: A - Narew; B - Zóltki; C - Strekowa
Góra; D - Wizna; E -Piatnica Lomza; F - Nowogród; G -Ostroleka; H Dzbenin; I -Rózan; J -Zambski Kosc.
Fig. 2. Changes in average values oj dissolved oxygen in the longitudinal profile
oj the River Narew as we!! as its chosen tributaries at outlet cross-sections.
Denotations oj the study sites: A - Narew; B - Zóltki; C - Strekowa Góra; D
- Wizna; E -Piatnica Lomza; F - Nowogród; G -Ostroleka; H -Dzbenin; 1Rózan; J -Zambski Kosc.

Zakres wartosci dla wód doplywów w profilach przyujsciowych byl wezszy, wynosil
2,1 - 3,1 mg 02dm3. Jakosc wody górnej Narwi (do profilu C - Strekowa Góra)
wedlug BZTs odpowiadala kryteriom III (zadowalajacej) klasie, natomiast w dalszym
biegu rzeki byla dobra. Wody doplywów odpowiadaly kryteriom II (dobrej) klasie
jakosci. Obnizenie jakosci wód górnej Narwi do III (zadowalajacej) klasy pod wzgledem
BZTs uzasadnia
najwyzszy
posród badanych
obiektów udzial terenów
zantropogenizowanych (2,7 %), w ogólnej powierzchni zlewni. Utlenialnosc wody
Narwi w profilu podluznym zmieniala sie podobnie do BZTs (rys. 4).
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Rys. 3. Zmiany srednich wartosci BZTj w profilu podluznym rzeki Narew oraz w
wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych. Oznaczenia
punktów pomiarowych: zob. rys. 2.
Fig. 3. Changes in average values oj BOD j in the longitudinal profile oj the River
Narew as well as its chosen tributaries at outlet cross-sections. Denotations
ojthe study sites: see Fig. 2.

Srednia wartosc parametru wynosila od 10,8 do 19,4 mg O z'dm-3• Wyzsze wartosci
wystapily w górnym biegu rzeki i do profilu D (Wizna) obnizaly jakosc wód do IV
(niezadowalajacej) klasy jakosci. Ponizej wymienionego punktu wedlug ChZT Mn rzeka
prowadzi wody zadowalajacej jakosci. Wsród doplywów III (zadowalajacej) klasie
odpowiadaly wody Pisy, natomiast pozostale badane doplywy charakteryzowala
niezadowalajaca jakosc.
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Rys. 4. Zmiany srednich wartosci ChZT w profilu podluznym rzeki Narew oraz w
wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych. Oznaczenia
punktów pomiarowych: zob. rys. 2
Fig. 4. Changes in average values oj COD in the longitudinal profile oj the River
Narew as well as its chosen tributaries at outlet cross-sections. Denotations oj the study sites: see Fig. 2

Przeprowadzone analizy ujawnily, ze oprócz dostawy zanieczyszczen pochodzenia
komunalnego i bytowo-gospodarczego z osrodków miejskich, w tym glównie aglomeracji
bialostockiej, wplyw na jakosc wód maja zwiazki humusowe i ulminowe, kwasy
humusowe i fulwonowe pospolite w glebach, mokradlach, bagnach i torfowiskach,
które wystepuja w dolinie Rozogi, górnej Narwi, Omulwi i Biebrzy.
Wartosci ChZT Mn malaly tak jak udzial lak i pastwisk w ogólnej powierzchni zlewni,
przyjmujac nastepujacy porzadek: Rozoga> górna Narew> Omulew > Biebrza>
Pisa. Ogólna klasyfikacja wód w grupie wskazników tlenowych przedstawiala sie
nastepujaco: Narew, Biebrza, Omulew i Rozoga prowadzily wody niezadowalajacej
jakosci, wody Pisy lokowaly sie w III (zadowalajacej) klasie jakosci. Istotne pogorszenie
jakosci wody stwierdzono wiosna, gdy splywalo najwiecej wody, która zmywala
z powierzchni i wymywala z gruntu zwiazki chemiczne.
Najbardziej uciazliwym osrodkiem pod wzgledem ilosci zanieczyszczen dla
srodowiska wodnego Narwi jest Bialystok. Oszacowano, ze aglomeracja bialostocka
dostarcza 36 % z ogólnej ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do rzeki z tzw.
punktowych zródel zanieczyszczen poprzez rzeke Biala, potem Suprasl. Sredni roczny

Diss.
Tlen
BODs
Jesien; COD
BZTs;
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Tabela 2. Srednie sezonowe stezenia wskazników zanieczyszczen organicznych w
wodach Narwi oraz badanych doplywów
Table 2. Average seasonal concentrations oj the organie parameters in the River
Narew and its tributaries
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ladunek BZTs oznaczony w sciekach ze zródel punktowych na odplywie do Narwi
wynosil 0,12 kgha-l, natomiast w zlewni górnej Narwi 0,35 kgha'l. ChZTMn
odpowiednio 0,74 kgha·I i 2,15 kgha-1• Porównanie wielkosci uciazliwosci dla
srodowiska wodnego w omawianym okresie wskazuje, ze rosnie ilosc zanieczyszczen
prowadzonych do Narwi poprzez oczyszczalnie. Natomiast analiza udzialów glównych
osrodków pod wzgledem wnoszonego, dobowego ladunku we wskaznikach: BZTs,
ChZT Mn wskazuje stopniowa i systematyczna poprawe stanu czystosci wód rzecznych.
Duza redukcja wartosci wskaznika obciazenia organicznego - BZTs' szczególnie
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w ostatnich latach, wyróznia zanieczyszczenia prowadzone przez oczyszczalnie
bialostocka, co w zestawieniu z rosnaca iloscia zanieczyszczen odprowadzanych przez
zaklad podkresla role racjonalnych dzialan na rzecz srodowiska wodnego w zlewni
oraz daje wieksza szanse funkcjonowaniu procesów samooczyszczania sie wód
rzecznych [Stan ... 1998].
Istotnym czynnikiem decydujacym o czasowej zmiennosci jakosci wód rzecznych
sa warunki hydrologiczne dokonujace sie w zlewni [Mazurek 2000].
Na podstawie
analizy porównawczej wskazników hydrologicznych okresów wczesniejszych mozna
stwierdzic, ze badane wielolecie charakteryzowala niska nierównomiernosc przeplywu.
Relacje miedzy przeplywem wody a koncentracja wskazników zanieczyszczenia wód
substancjami organicznymi wyrazono wspólczynnikiem korelacji porzadku rang
Spearmana (rl) oraz wspólczynnikiem korelacji prostej (r), które wskazuja na znaczne
róznice dla warunków tlenowych (tab. 3).
Istotne korelacje wystapily miedzy Q a BZTs i ChZT Mn. Dodatnia zaleznosc
przeplywu wzgledem utlenialnosci wskazuje na zwiekszanie sie stezen w miare wzrostu
natezenia przeplywu, natomiast BZTs ulega rozcienczeniu. Charakter zmiennosci istotnej
statystycznie miedzy natezeniem przeplywu a srednia zawartoscia wskazników
zanieczyszczen organicznych w wodzie najlepiej oddawala funkcja wielomianowa (rys.

5).
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Fig. 5. Relationship between BOD s and COD values and the discharge [QJ in the
River Narew in Zamski Koscielne in the years 1997-2003
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Wzrostowi przeplywu w korycie rzecznym towarzyszyl powolny wzrost stezen
ChZT Mn' CO wskazywaloby na równie powolny wzrost zanieczyszczen organicznych
w miare doplywu wód ze zlewni. Dla BZT 5 przy niskich przeplywach wystapily
najwyzsze stezenia (rys. 5 i rys. 6).
Tabela 3. Wspólczynniki korelacji porz:qpla.irang Spearmana (rJ oraz korelacji prostej
(r~ miedzy koncentracja vrybranych wskazników a przeplywem ~
[Q] w
Narwi w prafilu Zambski Koscielne
Tubie 3. Indices oj Spearman 's rang order (rJ and linear correlation (r~ betm:en
concentrations oj chosen water quality parameters and discharge in the River
Narew at the Zambski Koscielne cross-section
82
0,210
0,192
82
BZTs;BODs
-0,311*
-0,283*
~
0,404**
0,417**
C11Zf;CDD

Cecha; Attribute

fi -

\WPÓlczynnik
karelagi porzadkurang Spearmma,correlationcoefficientaf Speanmn's rang

order, f2 - \Wj)Ólczynnik korelacji prost<j, linear correlation
poziom istotnosci, significance level

a < 0,05;

coefficient;

n - liczebnosc prób; sample size; .)

••) poziom istotnosci, sigoificance level

a < 0,01.

Dostawa wód ze zlewni powodowala najpierw rozcienczenie, a przy przeplywach
powyzej 250 m3s'I powolny wzrost stezen. Wzrost wielkosci przeplywu (rys. 6) obnizal
jakosc wód Narwi ze wzgledu na ChZTMn,
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Rys. 6. Wplyw wielkosci przeplywu na BZT5 oraz utlenialnosc w profilu Zambski
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jednorodnych (nie rózniacych sie istotnie) w tescie Duncana przy P < 0,05;
Fig. 6. EjJect oj discharge on BOD5 and COD at the Zamski Koscielne cross - section. The same letters denote groups oj homogenous means (not difJerent) in
Duncan test at P < 0.05.
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W strefie przeplywów ponizej SWQ (144,7 m3-s-I)wody mialy jakosc zadowalajaca,
natomiast te, które kwalifikowaly sie w grupie powyzej SWQ (wody roztopowe) byly
juz IV (niezadowalajacej) klasie jakosci. Uwidocznil sie równiez wplyw wielkosci
przeplywu na srednia wartosc BZTs, ale tu tendencja byla odwrotna. Przy przeplywach
ponizej SNQ (95,7 m3's-l)wody klasyfikowaly sie w III (zadowalajacej) klasie, natomiast
powyzej wymienionej strefy byly dobre jakosciowo.
Wsród wskazników ogólnego zanieczyszczenia substancjami organicznymi najnizej
klasyfikowala badane wody rzeczne utlenialnosc. Nie odnotowano obnizeniajakosci
wód Narwi po doplywie Biebrzy, Rozogi i Omulwi, których wody pod wzgledem
omawianego wskaznika lokowaly sie nizej niz Narwi. Na podstawie analizy
porównawczej uzytkowania zlewni oraz srednich wartosci ChZT Mo mozna stwierdzic,
ze wzrost udzial lak i pastwisk w ogólnej powierzchni zlewni powodowal pogorszenie
jakosc wód. W zlewni Pisy przy 20 % udziale lak i pastwisk w ogólnej powierzchni
zlewni, wody rzeczne wedlug ChZT Mo miescily sie w III (zadowalajacej) klasie jakosci,
natomiast w pozostalych badanych zlewniach czastkowych udzial terenów trawiastych
ksztahowal sie od 29 do 42 %, a wody klasyfikowaly sie w IV (niezadowalajacej)
klasie jakosci, szczególnie w okresie wiosny, gdy nastepowaly zmywy powierzchniowe.
Podstawowe wielkosci uciazliwosci dla srodowiska wodnego: dobowy ladunek BZT s i
ChZTMo' potwierdzaja niski stopien negatywnego przeksztalcenia srodowiska Narwi
powodowanego osadnictwem miejskim w porównaniu do obciazenia wymienionymi
wskaznikami wód Warty [Ilnicki i in. 200 l].

Wnioski
l.

Do istotnych czynników wplywajacych na warunki tlenowe w wodach rzecznych
systemu Narwi nalezaly: wielkosc przeplywu wystepowanie
siedlisk
hydromorficznych, oraz niedostateczne wyposazenie jednostek osadniczych w siec
kanalizacyjna i oczyszczalnie scieków.
2. Doplyw wód roztopowych ze zlewni zawierajacych rozpuszczone zwiazki
chemiczne, substancje humusowe oraz zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze,
powodowal pogorszenie jakosci wód rzecznych do IV (niezadowalajacej) klasy
jakosci.
3. Wielkosci wskazników ogólnego zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi
potwierdzily wplyw warunków przyrodniczych, uzytkowania zlewni oraz osadnictwa
na jakosc wód rzecznych wyrazajac sie obnizeniem wielkosci BZTs' a brakiem
zmian ChZT.
4.

W sród glównych grup uzytkowania ziemi wplyw na jakosc wód rzecznych wedlug
ChZT Mo mial udzial lak i pastwisk w ogólnej powierzchni zlewni, który dla badanych
obiektów i wskaznika mozna opisac nastepujacym porzadkiem: zlewnia Rozogi >

Narwi cz. > Omulwi > Biebrzy> Pisy.
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Stwierdzono istotnie dodatnia zaleznosc miedzy wielkoscia przeplywu [Q] a ChZT Mn
(r = +0,4*) oraz istotna uj emna miedzy Q a BZTs (r = -0,3 *). Ze wzgledu na niska
nierównomiernosc przeplywu w badanym okresie, wplyw wielkosci przeplywu na
jakosci wód rzecznych pod wzgledem ChZT Mo wymaga dalszych, glebszych badan.
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Agricultural basins supply with organie substances,
a case study ofthe Narew River and its tributaries
Summary
Chosen results of the water quality assessment of the river water in the River
Narew system are shown in the paper. The research is an integral part ofthe wide
research project aimed at the impact ofland use on the transfer of dissolved substances
with the River Narew and its tributaries. The paper contains: (a) recognition of the
natural environment of the basin and the sources of substances supplying flowing
water; (b) analyses of mechanisms ofwater and dissolved substances outflow in conditions of diversified agricultural management; (c) seasonal changes in quality and quantity ofwater resulted from individual characteristics ofthe basins. The presented results conceming water quality are ruled by the processes of a riverbed supply in water
in diversified environmental conditions and agriculturalman's activity. Existing changes
in water quality downstream the longitudinal profile ofthe River Narew are the results
of direct contamination, also from the water systems oflower taxonomicallevel. Due
to the average contents of organic substances, water quality ofthe River Narew and its
tributaries (Biebrza, Pisa, Rozoga, Omulew) ranged from the 1st class ofwater purity
(v ery good one) to the Nlh class (unsatisfactory one).
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CZYNNIKI WARUNKUJACE ZAWARTOSC MINERALNYCH SUBSTANCJI
ROZPUSZCZONYCH W WODACH ZLEWNI NIZINNYCH

Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna G/inska-Lewczuk
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
Badania przeprowadzono w latach 1997 - 2002. Stwierdzono, ze naj silniej odplyw
substancji modyfikuja warunki klimatyczne (opady i temperatury) wplywajace na odplyw wód. Najwiekszy odplyw substancji nastepowal z przeplywami wysokimi (34,2%).
Odplyw jednostkowy substancji ze zlewni zalezal odjej uzytkowania. Ze zlewni lesnej
zjeziorami odplywalo 290 kg z 1 ha rocznie, ze zlewni rolniczo -lesnej z jeziorami 461, rolniczo -lesnej z obszarami podmoklymi i jeziorami - 499 i typowo rolniczej 618. Stezenie substancji rozpuszczonych w wodach rzeki glównej naj silniej zwiekszaly splywy z obszarów zurbanizowanych a nastepnie z obszarów intensywnej produkcji
rolnej. Doplywy ze zlewni lesnych rozcienczaly wody rzeki glównej.
Slowa kluczowe: zlewnia Narwi, substancje rozpuszczone w wodach, uzytkowanie

Abstract
The research was conducted in the period of 1997-2002 in the Narew River basin.
It was stated that the export of substances from the basin is modified by c1imatic
conditions (precipitation and temperature ) which in tum limit the water outflows. Maximai
loads ofthe substances took place when high discharges ofwater occurred (34,2%).
Unit outflow of substances depended on land use. Annual export from forested
catchments amounted to 290 kg, from agricultural- forested catchment with lakes - 461
kg, agricultural-forested catchment with wetlands and lakes - 499 kg, whereas from
typically agricultural one - 615 kg per 1 ha of area. Concentations of dissolved substances in the main river were limited mostly by the outflows from urban areas and
areas intensively used by agriculture. The outflows from forested areas diluted concentrations of the substances in the main river water.
Key words: the Narew River, dissolved substances, land use, outflow
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Wstep

Sklad chemiczny wód rzecznych ulega radykalnym zmianom nie tylko w rejonach
uprzemyslowionych
oraz w sasiedztwie duzych skupisk ludzkich, ale równiez
w obszarach uzytkowanych rolniczo. Ilosc wymywanych substancji i sklad chemiczny
odplywajacych wód jest na terenach seminaturalnych uzalezniony od warunków
pogodowych, glebowych i pokrywy roslinnej, natomiast na terenach antropogeniczni e
przeksztalconych
lub wykorzystywanych,
zalezy dodatkowo od rodzaju sieci
melioracyjnej i intensywnosci agrotechniki [Koc i in. 1997].
Posród czynników wplywajacych na sklad chemiczny wód badacze zwracaja
szczególna uwage na szate roslinna. Udowodniono, ze rosliny w duzym stopniu
ograniczaja migracje skladników wraz z infiltrujaca woda [otkiewicz 1983, Koc 1998].
Roslinnosc oddzialuje na ustrój hydrologiczny wód powierzchniowych oraz formowanie
sie ich skladu chemicznego [Pasternak 1976]. Lasy regulujac odplyw wód z powierzchni
zlewni, zapobiegaja gwaltownym, wiosennym splywom roztopowym, przez co
zmniejszaja erozyjne wynoszenie substancji z gleb. Ze zlewni uzytkowanych rolniczo,
które w wiekszosci porasta przewaznie nietrwala roslinnosc, slabo chroniaca je przed
erozja, dostaje sie do wód wiecej skladników mineralnych niz z terenów pod pokrywa
lesna lub porosnietych trwala roslinnoscia trawiasta. [Wojciechowski 1985, Sapek 1995,
Koc i in. 1997].
Celem pracy byla ocena jakosci wód Narwi oraz wybranych jej doplywów wedlug
zawartosci substancji rozpuszczonych ogólemjako skutku warunków przyrodniczych
oraz oddzialywan gospodarczych. Poznanie czynników wywierajacych wplyw na zmiany
wielkosci ladunku substancji dostarczanego do wód Narwi ma szczególne znaczenie ze
wzgledu na wykorzystanie wód rzecznych przez aglomeracje warszawska oraz
przynaleznosc zlewni do obszaru "Zielonych Pluc" Polski.

Material i metody badan
W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badan jakosci wód rzecznych
w zlewni Narwi (do przekroju w Zambskach Koscielnych) w latach 1997-2002, które
stanowia czesc szerokiego projektu badawczego. Dla celów porównawczych wybrano
piec zlewni czastkowych: Ruza (358 km2), Omulwi (2053 km2), Rozogi (493 km2),
Pisy (4499 km2) i Biebrzy (7057 km2). Wymienione podsystemy sa istotnie
zróznicowane pod wzgledem pokrywy glebowej oraz roslinnej. Udzial terenów
zurbanizowanych w ogólnej powierzchni ksztaltuje sie w nich na poziomie l %.
W zlewni Ruza miejskie jednostki osadnicze nie wystepuja.
Podstawe opracowania uzytkowania ziemi stanowilo zdjecie satelitarne wykonane
z satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND COVER realizowanego
W latach 1990 - 1992, w uzupelnieniu wykorzystano mapy topograficzne.
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W trakcie prac terenowych oprócz poboru prób, które wykonywano raz w miesiacu
(w okresie jesiennym i wiosennym zwiekszano czestotliwosc) odczytywano stany wód
(lata hydrometrYczna). Oznaczenia ilosci substancji chemicznych rozpuszczonych
w wodach badanych rzek wykonano zgodnie z powszechnie przyjetymi metodami
[Hermanowicz i in. 1999)].
Wielkosci rocznych ladunków substancji rozpuszczonych odplywajacych z obszaru
omawianych zlewni (kg ha-I), okreslono jako iloczyn chwilowych przeplywów wody
w ciekach i odpowiadajacych im stezen substancji. Na podstawie wielkosci przeplywu
obliczono odplywy jednostkowe wód, na tle których rozpatrywano wyniki analiz
chemicznych próbek wody. Analizom statystycznym w ramach programów Microsoft
Excel i Statistica 5.5 for Windows poddano lacznie okolo 1170 wyników. Wykorzystujac
zasoby wymienionych programów sporzadzono przedstawione w pracy wykresy oraz
zestawienia tabelaryczne.

Wyniki i dyskusja
Zlewnie Narwi mozna zaliczyc do reprezentatywnych
zlewni nizinnych,
uzytkowanych rolniczo (63 % powierzchni zlewni stanowia tereny rolne), z duzym
(tereny
udzialem lasów (30 %), slabo zurbanizowanych i uprzemyslowionych
zantropogenizowane zajmuja 1,5 %), (tab. l). Pomimo wyraznie okreslonego charakteru
zlewni, wystepuje tu duze zróznicowanie jednostek osadniczych (od zabudowy luznej
do zwartej -miejskiej), krajobrazowych i dzialalnosci czlowieka. Prowadzony jest w
zlewni intensywny (Prokopowicz 1997; Pietrzak 2002) i ekstensywny, "ekologiczny"
chów zwierzat (Bartoszuk
i in. 200 l) oraz uprawa zbóz, dzialalnosc drobno

Tabela 1. Uz.vtkowanie terenu wybranych zlewni czastkowych oraz systemu Narwi
(do przekroju w Zambskach Koscielnych)
Table 1. Land use oJthe chosen sub-basin as well as the Narew River system (to the
Zambski Kosc cross-section)
Ruza
Biebrzy
Rozogi
Omulwi
Pisy
46,2
61,3
33,4
62,9
35,6 areas
0,9
0,5
1,3
1,5
52,9
66,3
33,2
37,4
65,5
1,1
semi-natural
0,6
72,6 26,8
terenyrolne
seminaturalne
tereny

Zlewnie czastkowe
Sub- basins
%
Narew
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i wielkoprzemyslowa, rzemieslnicza i uslugowa. Wystepujace zmiany jakosci wody
wzdluz profilu podluznego Narwi sa rezultatem dostaw skladnika z systemów nizszych
ranga taksonomiczna oraz ze zlewni bezposredniej.

Tabela 2. Zróznicowanie parametrów hydrochemicznych w wybranych zlewniach
czastkowych oraz systemie Narwi w latach 1997-2002;
Table 2. Hydrochemical parameters oj water in chosen sub-basins as well as the
Narew systems in the years 1997-2002; and annual loads[kgha-I}
5,67
5,97
4,63
-4,97
-4,07
srednie
od
5,17
3,69
3,67
4,37
5,24
6,87
5,11
5,04
5,71
5,79
3,93
4,49
4,32
4,11
5,27
3,82
4,82
5,79
4,45
5,17
5,06
4,69
5,10
7,16
5,36
3,28
3,89
3,48
3,70
4,79
5,28
6,25
5,44
3,94
1997
ear
Rok
Hydrologiczny
Hydrological

684,8
594,9
752,9
--505,1
5507
674,3
510,3
698,5
470,9300,4
476,8
311,9
454,8
408,6290,4
461,0
617,5
434,4277,8
482,8
514,8
366,5265,3
439,4
375,6306,1
447,8
364,7
392,5
494,2
509,8
310,7255,8
351,0
493,7336,7
680,6
499,0
589,9
srednie roczne
ladunki
substancji rozpuszczonych [kg ha-l] annua1 loads [kg ha-l]
1997

52,1
41,6
37,8
36,6
33,4
45,4
43,2
36,3
35,4 28,9
35,0
33,8
transport materialu
rozpuszczonego
denudation
denudation
Carbonate
Chemica1
Denudacja
Denudacja

rtkm-2·rok-1l

Transport o dissolved master rtkm-2.y{11

156

B. Grabinska, 1. Koc, K. GliJlska-Lewczuk

Srodowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróznicowanie warunków
rozwoju rolnictwa, a przestrzenne wystepowanie form uzytkowania ziemi w ich obszarze
cechuje duza mozaikowatosc. Ma to zwiazek z parametryzacja geomorfologiczna zlewni
(polozenie w zasiegu krajobrazu mlodo- i staroglacjalnego ) oraz warunkami glebowymi.
W krajobrazie omawianych zlewni wystepuja: wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie
sandrowe i wysoczyzny jeziorne. Obszary zlewni Ruza i Biebrzy pokrywaja glównie
piaski na glinie oraz platy glin zwalowych i zwietrzelinowych, natomiast powierzchnie
zlewni Rozogi oraz w duzej czesci równiez Omulwi i Pisy utwory piaszczysto-zwirowe
urozmaicone niewielkimi wyspami glin zwietrzelinowych i piaskami zwydmionymi, na
których wyksztalcily sie gleby lekkie, slabejjakosci (przewaga VI i V klasy bonitacyjnej).
Z piaszczystoscia gleb wiaze sie ich silne zbielicowanie, mala zawartosc próchnicy
i wyplukanie skladników pokarmowych [Mioduszewski, Jurczuk 1997]. Procentowy
udzial gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni klasyfIkuje badane obiekty nastepujaco:
zlewnia Rozogi (60,4) > Omulwi (57,4) > Pisy (53,4) > Orza (26,3) > Ruza (16,0) >
Biebrzy (9,3).
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Rys. 1. Sumy opadów atmosferycznych (mm) oraz srednich rocznych temperatur
powietrza tC) w latach 1997-2002 (zródlo: stacja meteorologiczna
Ostroleka)
Fig. 1. Precipitation sums (mm) and average monthly air temperatures (oC) in the
period of 1997-2002 (source: hydrometeorological station in Ostroleka)
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Na podstawie analizy porównawczej rocznych opadów (stacja opadowa Ostroleka)
w badanym okresie (rys. 1) i srednich rocznych odplywów jednostkowych (tab. 2)
mozna stwierdzic, ze nie odbiegaja one od wartosci przecietnych dla obszarów nizowych
kraju [Kondracki 1988]. Najwiekszy odplyw jednostkowy we wszystkich omawianych
zlewniach wystapil w 1999 roku i byl wynikiem naturalnej transformacji opadu w
odplyw. Rok 1999 pod wzgledem ilosci opadów klasyfikowal sie jako wilgotny
[Kaczorowska 1962].
Nizsze odplywy jednostkowe wystapily w roku 2000 nalezacym do suchych i cieplych
(rys. l). Wplyw na zróznicowanie wielkosci odplywów jednostkowych ma nie tylko
czasowa zmiennosc wielkosci opadów, ale równiez odmiennosc pokrywy glebowej.
Wyzszy odplywy jednostkowe wystapily w zlewniach charakteryzujacych sie wysokim
(okolo 60 %) udzialem gleb lekkich, co ma zwiazek z polozeniem zlewni Rozogi
calkowicie, a zlewni Omulwi i Pisy czesciowo w zasiegu pola sandrowego (mazurskokurpiowskiego ).
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wielkosc stezen substancji
rozpuszczonych zalezy od wielkosci przeplywu oraz udzialu powierzchni lesnych w
ogólnej powierzchni
zlewni, co rzutuje na wielkosc ladunków substancji
transportowanych wodami omawianych rzek.
Wsród zródel dostawy substancji rozpuszczonych do wód powierzchniowych
badanego terenu duzy wplyw na ksztaltowanie objetosci odplywu maja opady
atmosferyczne, które poza zwiekszeniem objetosci odplywu dostarczaja na teren zlewni
istotne ilosci substancji rozpuszczonych. Srednia zawartosc substancji rozpuszczonych
dostarczanych wraz z opadem na powierzchnie zlewni Narwi wynosila 25,6 mgdm3
(tab. 3). Roczna depozycje substancji rozpuszczonych z opadu atmosferycznego
obliczono na 417 tys. ton, co oznacza, iz w ciagu roku na 1 ha tej zlewni wraz
z dostawa atmosferyczna dostalo sie okolo 150 kg substancji. W wyniku badan
Tabela 3. Zakresy i srednia zawartosc substancji rozpuszczonych ogólem w
wybranych typach wód krazacych w zlewni Narwi
Table 3. The range and average kontent oj dissolved substances in the types oj
water circulating in the Narew River basin
max
40,0
377,0
507,3
25,6
934,0
583,0
270,3
559,9
459,0
292,6
Srodowiskoaverage
Wody Narwi The Narew water

497,0
15,0
251,0
153,0
181,0

Srednio
mgdm-.l
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stwierdzono, ze udzial substancji chemicznych wnoszonych z woda opadowa w obszar
zlewni Narwi, stanowi 36,7 % ogólnego ladunku niesionego wodami powierzchniowymi
w tejze zlewni. Jest on istotnie mniejszy w zlewni czastkowej z duzym udzialem terenów
o niskiej antropopresji (Omulwi), w porównaniu z wielkosciami obliczonymi dla
obszarów intensywnie wykorzystywanych rolniczo (Ruza, Rozogi).
Pod wzgledem walorów jakosciowych wody zródlane nalezaly do naj slabszych
w porównaniu z innymi rodzajami wód w badanej zlewni i stad moga stanowic
zagrozenie dla wód powierzchniowych. Srednia zawartosc substancji rozpuszczonych
w wodzie zródlanej byla nieznacznie wyzsza od wielkosci oznaczonej dla wód
gruntowych i 2-krotnie wieksza od ich ilosci w wodach plynacych Narwia. Obnizenie
jakosci wód zródlanych i gruntowych uzasadniaj a zaniedbania bytowe w obrebie siedlisk
ludzkich i w otoczeniu punktów pomiarowych (plytkie studnie kopane) oraz wysoki
udzial gleb przepuszczalnych w ogólnej powierzchni zlewni.
Indywidualne cechy meteorologiczno - hydrologiczne poszczególnych lat i sezonów
zdecydowaly o rozkladzie ilosci substancji rozpuszczonych w wodach Narwi. Odplyw
substancji rozpuszczonych z rozpatrywanej zlewni Narwi (zamknietej w Zambskach
Koscielnych) wynosil w latach 1997-2002 lacznie 6502,1 tys. ton z czego splyw jonowy
wynosil 93 %. Jego rozklad w poszczególnych latach nie byl równomierny: na rok
1997 przypadlo 12 % (813,3 tys. t), na rok 1998 - 17 % (1094,6 tys. t), na 1999r.
najwiecej - 21 % (1343,7 tys. t), na 2000 - 16 % (1043,5 tys. t), na rok 2001 -14 %
(926,5 tys. t) i na 2002 - 20 % (1280,4 tys. t) ogólu substancji. Sredni roczny ladunek
substancji rozpuszczonych odplywajacych wodami Narwi wynosil 408,6 kg·ha-l. Tempo
denudacji chemicznej ze zlewni okreslono na 36,3 tkm2-rokI (tab. 2). Uzyskany wynik
jest bardzo zblizony do sredniego rocznego tempa denudacji chemicznej okreslonego
w pismiennictwie dla rzek swiatowych na 38,8 tkm2mk1
(Walling, Webb 1983).
Denudacja weglanowa w zlewni Narwi byla niewiele nizsza i wynosila 33,8 tkm2mkI•
W ksztahowaniu odplywu substancji podstawowe znaczenie mial czas trwania
okreslonych przeplywów i ilosci odprowadzanej wody podczas nich. W okresie od
grudnia do czerwca odplywalo 66 % substancji chemicznych z rozpatrywanej zlewni
Narwi. W cyklu rocznym odplyw fluwialny charakteryzowal sie wystepowaniem na
przemian okresów o intensywnym i niskim odplywie substancji rozpuszczonych.
Najwyzsza dynamika odplywu substancji charakteryzowaly sie miesiace wiosenne:
marzec, kwiecien, maj. Znaczny stopien wilgotnosci gleby podczas odwilzy i roztopów
oraz brak rozwinietej roslinnosci sprzyjajamigracji skladników chemicznych w wodach
powierzchniowych oraz ulatwiaja splyw powierzchniowy, sprawiaja, ze nastepuje
dostawa substancji zakumulowanych w równi zalewowej. Maksymalny miesieczny
odplyw substancji Narwia wystapil w marcu 2002 roku (302 tys. ton), równiez
w marcu wystapil najwyzszy sredni odplyw badanego okresu, który obliczono na 149,6
tys. ton. Najwyzszy sredni miesieczny oraz maksymalny przeplyw wody Narwia
badanego okresu w Zambskach Koscielnych równiez wystapil w marcu 2002 roku.
Znaczne obnizenie ladunku substancji odplywajacych Narwia nastepowalo w porze
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letniej i wiazalo sie z zasilaniem gruntowym koryta rzecznego. Naj nizszy, sredni
miesieczny przeplyw wody oraz sredni miesieczny odplyw materialu rozpuszczonego
dokonal sie w sierpniu i wynosil odpowiednio 80 m3s-1 i 46,23 tys. ton substancji
chemicznych. Srednio w pólroczu zimowym odplyw substancji rozpuszczonych byl o
10 % wiekszy niz w pólroczu letnim.
W zakresie przeplywów wysokich (> 144,7 m3s-I) dokonal sie najwiekszy odplyw
substancji wodami Narwi tj. 57 %, natomiast 18 % przypadlo na przeplywy nizsze od
95,6 m3-s-I, które ksztahowane byly glównie przez zasilanie gruntowe. Przeplywy wody
w wymienionych strefach wynosily odpowiednio 46,4 % i 32 % ogólu odplywu.
Najmniej produktywne pod wzgledem odplywu substancji i wody byly przeplywy w
zakresie 123,7 - 144,6 m3s-1 (SSQ - SWQ). Odplyw substancji rozpuszczonych wynosil
okolo 12 %, a odplyw wody 21,6 %. Najwiekszy odplyw kationów zachodzil podczas
przeplywów w grupie SWQ- WWQ z okresu 1997-2002, natomiast anionów w grupie
WWQ.
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Rys. 2. Zróznicowanie wielkosci sredniego rocznego ladunku substancji
rozpuszczonych wynoszonych wodami Narwi w profilu podluznym oraz
badanych doplywów w profilach przyujsciowych (kgha-Jrokl)
Fig. 2. Changes in average annual lad oj dissolved substances carried away in
longitudinal profile oj Narew River as well as its tributaries at outlet
cross-sections ( kgha-1yearl)
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Wielkosc ladunku substancji rozpuszczonych odplywajacych z jednostki powierzchni
zlewni Narwi w badanych latach wykazywala
zmiennosc nie tylko czasowa, ale
wynoszony
i przestrzenna. Sredni roczny ladunek (kg'ha-l) substancji rozpuszczonych
wodami badanych doplywów zmienial sie nastepujaco: zlewnia lesna z jeziorami
ze strefami
(Omulwi - 290) < rolniczo-lesna z jeziorami (Pisy - 461) < rolniczo-lesna
podmoklymi i jeziorami (Biebrzy - 499) < zlewnia rolnicza (Rozogi - 617,5) (rys. 2).
Analiza porównawcza
rocznego odplywu jednostkowego
substancji w badanym
systemie wykazala, iz ze zlewni rolniczej (Rozogi) odplywaly wodami najwyzsze ilosci
substancji rozpuszczonych
(tab. 2). Zlewnia charakteryzuje
sie najwiekszym posród
omawianych procentowym udzialem gleb lekkich (60 %) w ogólnej powierzchni, które
sa podatne na straty skladników chemicznych. Splywy powierzchniowe
ulatwia siec
rowów melioracyjnych
funkcjonujacych
w dolinie rzeki. Odplyw substancji
rozpuszczonych
ze zlewni Omulwi byl o 53 % nizszy od wielkosci obliczonej dla
zlewni Rozogi. Niskie wartosci substancji wynoszonych
z l ha w zlewni Omulwi
znajduja uzasadnienie w najwiekszym udziale lasów w ogólnej powierzchni omawianego
systemu oraz wystepowaniu jezior.
Przedstawione w pracy ilosciowe charakterystyki sa uj eciem efektów procesów,
które rzadza zasilaniem koryta rzecznego w systemie o zróznicowanych
warunkach
przyrodniczych oraz agrarnej dzialalnosci czlowieka. Wystepujace zmiany jakosci wody
wzdluz profilu podluznego Narwi sa rezultatem dostaw zanieczyszczen
z systemów
nizszych ranga taksonomiczna.
Posród omawianych zlewni czastkowych najwieksze
oddzialywanie
na wody Narwi miala zlewnia Biebrzy. W badanym okresie transport
materialu rozpuszczonego
w wodach Biebrzy stanowil 33 % ogólu splywu substancji
chemicznych w korycie Narwi w profilu Zambski Koscielne. Udzial Biebrzy w ilosci
wody odprowadzanej Narwia ze zlewni w wymienionym profilu byl nizszy i wynosil
28,5 %. Udzial splywu doplywami w ogólnym odplywie skladników chemicznych
wodami Narwi przedstawial sie nastepujaco: Pisa 15,5 %, (przy 17 % udziale wód
Pisy w ilosci wody odplywajacej
Narwia), Omulew 6,7 % (przy 7,6 % udziale
w odplywie wód Narwia). Malo znaczacy, bo ponizej 2 %, byl wplyw Orza, Ruza
i Rozogi na jakosc wód Narwi, przy podobnym udziale wód wymienionych doplywów
w ogólnym odplywie rzeka glówna (ok. 1 % udzial kazdej z nich w przeplywie wód
Narwia). Wplyw na wielkosc ladunku substancji rozpuszczonych
niesionych wodami
Narwi ma dostawa zanieczyszczen bytowo-gospodarczych
z aglomeracji bialostockiej
(górny odcinek rzeki). Obnizenie sredniego rocznego odplywu jednostkowego substancj i
ponizej 181 km biegu rzeki jest wynikiem doplywu czystszych wód Omulwia (rys. 2).
W spólczynnik odplywu skladników z rozpatrywanej zlewni bedacy ilorazem ilosci
substancji
wynoszonych
poza teren zlewni do ilosci skladników
chemicznych
wnoszonych wraz z opadem wskazal zróznicowanie wielkosci. Najwiecej substancji
wymywane bylo z podloza w zlewni rolniczej Rozogi (w=4,95), natomiast nizszy odplyw
substancji wodami Omulwi (w= 1,94) ma zwiazek z oczyszczajacym wplywem pokrywy
glebowo-roslinnej
na wody opadowe.
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Wielkosci sredniego rocznego ladunku substancji rozpuszczonych obliczone dla
badanych zlewni czastkowych sa porównywalne z wartosciami srednimi odplywu
skladników ze zlewni krajobrazu lesnego i rolniczego okreslonymi w pismiennictwie
[Cieslewicz i in. 1996, Kruk, Podbiel ska 1999, Glinska-Lewczuk, Koc 2003]
Wnioski
1. 'Wplyw na wielkosc odplywu jednostkowego wód oraz substancji rozpuszczonych
w wodach badanych cieków w systemie Narwi maja warunki atmosferyczne.
W roku wilgotnym (1999) stwierdzono 17 % wzrost odplywu jednostkowego wód
oraz 18 % wzrost ladunku substancji rozpuszczonych w stosunku do przecietnego
odplywu wód i skladników rozpuszczonych okresu 1997-2002.
2. Wielkosc ladunku substancji rozpuszczonych odplywajacych zjednostki powierzchni
zlewni Narwi wykazywala zmiennosc czasowa, która ksztaltowaly indywidualne
cechy meteorologiczno-hydrologiczne
badanych lat oraz przestrzenna
modyfikowana struktura uzytkowania powierzchni zlewni: w cyklu rocznym
najwiekszy odplyw substancji rozpuszczonych (34,2 %) nastepowal podczas
wysokich przeplywów. Duzy udzial (23 %) mialy substancje odplywajace w zakresie
przeplywów SWQ- WWQ. Przeplywy nizówkowe «SNQ) odprowadzaly 18 %
ladunku substancji rozpuszczonych.
3. Sredni roczny ladunek (kg-ha'l) substancji rozpuszczonych wynoszony wodami
badanych doplywów wzrastal wraz z intensywnoscia uzytkowania zlewni i wyniósl:
zlewnia lesna z jeziorami (Omulwi - 290) < rolniczo-lesna z jeziorami (Pisy - 461)
< rolniczo-lesna ze strefami podmoklymi i jeziorami (Biebrzy - 499) < zlewnia
rolnicza (Rozogi - 617,5).
4. Zwiekszenie odplywu substancji rozpuszczonych ze zlewni sprzyjal duzy udzial
gleb lekkich (60%) i system odwadniajacy. Natezenie odplywu wzrastalo w okresie
pozawegetacyjnym i braku pokrywy roslinnej. Najwyzsze odplywy wystapily
w miesiacach wiosennych ze zlewni rolniczej (Rozoga)
5. Stezenie substancji rozpuszczonych w wodach rzeki glównej (Narew) modyfikowaly
wody odplywów. Najwyrazniejszy wzrost stezen powoduja splywy z terenów
zurbanizowanych
(Bialystok, Lomza, Ostroleka)
i rolniczo intensywnie
uzytkowanych. Doplywy o zlewniach lesnych, czesto z jeziorami obnizaja stezenia
substancji w wodach Narwi.
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Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk
Factors limiting the contents oCmineral dissolved substances
in lowland rivers

Summary
In the period of 1997-2002, the research on factors limiting the contents of dissolved substances in the Narew River basin was conducted. It was stated that the
export of substances from the basin is modified by climatic conditions (precipitation
and temperature) which in tum limit the water outflows. Hydrological conditions influenced the load of dissolved substances in river water. Maximalloads ofthe substances
(34,2%) were carried away when high discharges ofwater occurred. During minimal
discharges only 18% of the annualloads were transported.
Unit outflow of substances depended on land use. Annual export from forested
catchments amounted to 290 kg, from agricultural- forested catchment with lakes - 461
kg, agricultural-forested catchment with wetlands and lakes - 499 kg, whereas from
typically agricultural one - 615 kg per l ha of area. Concentations of dissolved substances in the main river were limited mostly by the outflows from urban areas and
areas intensively used by agriculture. The outflows from forested areas diluted concentration of the substances in the main river water. The increase in the dissolved substances outflow was noted in catchemnts were light soils prevailed and reclamation
system functioned.

Dr Bozena Grabinska
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska
Uniwersytet Warminsko-mazurski w Olsztynie
Plac Lódzki 2, 10-759 Olsztyn

WPLYW UZVTKOWANIAZLEWNI

NA ZAGROZENIE

WÓD

ZWIAZKAMI AZOTU

Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
Badania przeprowadzone w dorzeczu Narwi w latach 1997-2003 mialy na celu
okreslenie zmian ilosciowych ijakosciowych wody jako skutku oddzialywania gospodarczej dzialalnosci czlowieka. Wzrost koncentracji i ladunków azotu byl spowodowany poprzez wzrost udzialu gruntów ornych, wplyw scieków komunalnych i burzowych. Nizsze koncentracje badanych form azotu wystepowaly latem w porównaniu
do okresu zimowego. Odplyw azotu ze zlewni rolniczych byl srednio o 68% wyzszy w
porównaniu do zlewni rolniczo-lesnych z jeziorami. Odplyw tego skladnika byl znaczaco ksztaltowany przez pokrywe roslinna, wlasciwosci gleb oraz uzytkowanie terenu, które takze wplywaly na formy N w wodzie.
Slowa kluczowe: zlewnie rolnicze, jakosc wód, zwiazki azotu, ladunek
Abstract
The research conducted in the period of 1997-2003 in the River Narew basin and
its chosen tributaries aimed at quantification and qualification of changes in water
chemistry as an effect of anthropogenic influences. The increase in nitrogen concentrations and loads were caused by: the increase in the share of rural areas, the inflow of
municipal waste water as well as rain wastewater. The lowest concentrations ofnitrogen forms in water were noted during summer whereas the highest in winter season.
The N outflow from rural areas was higher by 68 % in comparison to the lowest
observed outflows in the rural-forested basin with lakes. The outflow ofthis component was significantly affected by vegetation cover, soil properties as well as land use
structure that conditioned also forms ofN in river water.
Key words: agricultural basins, water quality, nitrogen compounds, load
Wstep
Sklad chemiczny wód rzecznych ulega radykalnym zmianom nie tylko w rejonach
uprzemyslowionych oraz w sasiedztwie duzych skupisk ludzkich, ale równiez na
obszarach uzytkowanych rolniczo. Za istotne zanieczyszczenia wód powierzchniowych
pochodzace z rolnictwa powszechnie uznawane sa zwiazki azotu. Wymienione skladniki
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wnoszone w nadmiarze do srodowiska wodnego powoduja wzrost zyznosci, a w efekcie
jego eutrofizacje [Durkowski 1997]. Ilosc wymywanych substancji i sklad chemiczny
odplywajacych wód jest na terenach seminaturalnych uzalezniony od zwiezlosci gleby,
natomiast na terenach antropogeniczni e przeksztalconych lub wykorzystywanych, zalezy
od rodzaju sieci melioracyjnej i intensywnosci agrotechniki [Koc i in. 1997].
Celem pracy byla ocenajakosci wód Narwi orazjej doplywów wedlug zawartosci
azotu, jako skutku oddzialywan gospodarczych. Poznanie zródel zanieczyszczen
i wielkosci ladunku azotu dostarczanego do wód Narwi ma szczególne znaczenie ze
wzgledu na ich wykorzystanie przez aglomeracje warszawska oraz przynaleznosc jej
zlewni do obszaru "Zielonych Pluc" Polski.

Material i metody badan
W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badan jakosci wód rzecznych
w zlewni Narwi (do przekroju w Zambskach Koscielnych) w latach 1997-2003,
stanowiacych czesc szerokiego projektu badawczego. Dla celów porównawczych
wybrano siedem zlewni czastkowych: Orza (609 km2), Ruza (358 km2), Omulwi (2053
krn2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 krn2), Biebrzy (7057 krn2) i górnej Narwi (6077
krn2). Wymienione podsystemy sa istotnie zróznicowane pod wzgledem warunków
przyrodniczych oraz intensywnosci uzytkowania i zaludnienia.
Podstawe opracowania uzytkowania ziemi stanowilo zdj ecie satelitarne wykonane
z satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND COVER, realizowanego
w latach 1990 - 1992. W uzupelnieniu wykorzystano tez mapy topograficzne.
W trakcie prac terenowych oprócz poboru prób wykonywanych raz w miesiacu
(w okresie jesiennym i wiosennym zwiekszano czestotliwosc), odczytywano stany
wód z laty wodowskazowej. Oznaczenia skladników chemicznych wykonano zgodnie
z powszechnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in. 1999]. Podstawa oceny jakosci
wód plynacych bylo Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 roku
[Dz. U. Nr 32, poz. 284].
Wielkosci rocznych ladunków azotu odplywajacych z obszaru badanej zlewni (kg hal) okreslono jako iloczyn chwilowych przeplywów wody w ciekach i odpowiadajacych
im stezen substancji. W celu wykonania bilansu azotu uwzgledniono jego odplyw ze
zródel punktowych i przeliczono na jednostke zlewni (ha). Kilometraz biegu rzeki
Narew podano od ujscia w kierunkujej zródel. Uzyskane wyniki analiz chemicznych
(lacznie okolo 4800 wyników), poddano analizom statystycznym, wykorzystujac
programy Microsoft Excel i Statistica 5.5 for Windows.
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Wyniki i dyskusja
Zlewnie Narwi mozna zaliczyc do reprezentatywnych
zlewni nizinnych,
uzytkowanych rolniczo (63 % powierzchni zlewni stanowia tereny rolne), z duzym
udzialem lasów (30 % ogólu powierzchni), slabo zurbanizowanych i uprzemyslowionych
(tereny zantropogenizowane zajmuja 1,5 %). Pomimo wyraznie okreslonego charakteru
zlewni, wystepuje tu duze zróznicowanie jednostek osadniczych (od zabudowy luznej
do zwartej -miejskiej), krajobrazowych i dzialalnosci czlowieka. W zlewni prowadzony
jest intensywny [Prokopowicz 1997; Pietrzak 2002] i ekstensywny ("ekologiczny")
chów zwierzat [Bartoszuk i in. 2001] oraz uprawa zbóz, dzialalnosc drobnoi wielkoprzemyslowa oraz rzemieslnicza i uslugowa. Bezposrednio nad Narwiapolozone
sa dwa miasta na prawach powiatu: Lomza i Ostroleka. Wystepujace zmiany jakosci
wody wzdluz profilu podluznego Narwi sa rezultatem dostaw skladnika z systemów
nizszych ranga taksonomiczna oraz ze zlewni bezposredniej.
Srodowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróznicowanie warunków
rozwoju rolnictwa, a przestrzenne wystepowanie form uzytkowania ziemi w ich obszarze
cechuje duza mozaikowatosc. Ma to duzy zwiazek z parametryzacja geomorfologiczna
zlewni (polozenie w zasiegu krajobrazu rnlodo- i staroglacjalnego ), warunkami glebowoklimatycznymi oraz infrastruktura sozologiczna. W krajobrazie zlewni wystepuja:
wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie sandrowe i wysoczyzny jeziorne. Wsród
powierzchniowych utworów geologicznych przewazaj a piaski, piaski gliniaste oraz pyly
i zwiry piaszczyste, na których wyksztalcila sie glównie pokrywa gleb: plowych,
rdzawych i bielicowych. Udzial terenów uzytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni
zlewni wykazuje tendencje malejaca, która uklada sie nastepujaco: zlewnia Orza >
Ruza> Rozogi > Biebrzy> górnej Narwi> Pisy> Omulwi (rys. l).
Zanieczyszczenie azotem wód plynacych w zlewni Narwi wynika przede wszystkim
z rolniczej struktury uzytkowania j ej powierzchni. Ponadto na jakosc wód negatywnie
wplywaja zanieczyszczenia z miej skich jednostek osadniczych oraz scieki deszczowe,
zarówno z terenów wiejskichjak i miejskich. Nadwyzka azotu w badanych zlewniach
wynosila od 30 do 50 kgha-1 [Sapek 1995]. Uzyskane wielkosci maja charakter
szacunkowy z uwagi na mozliwosc transgranicznego przemieszczania sie zanieczyszczen
oraz zróznicowanie wielkosci nawozenia w obszarze zlewni.
Nadmiar azotu w zlewniach przedstawial sie wedlug nastepujacego ukladu: zlewnia
Orza > Ruza > Rozogi > Biebrzy> górnej Narwi > Pisy> Omulwi (tab. l ).
Przedstawiony szereg ma odniesienie do udzialu terenów rolnych w ogólnej powierzchni
zlewni i moze byc czynnikiem wplywajacym na sklad wód z niej odplywajacych.
Dostawa azotu do srodowiska badanych zlewni czastkowych z osrodków miejskich
zalezy od ilosci i wielkosci jednostek osadniczych.
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Rys. 1. Zróznicowanie uzytkowania ziemi na obszarze badanych zlewni
czastkowych. Oznaczenia: 1- tereny zurbanizowane, 2- grunty orne, 3uzytki zielone, 4- lasy, 5- tereny podmokle i wody
Fig. 1. Differences in land use oj the studied sub-basins. Denotations: 1- urban
areas, 2- arabie lands, 3- grasslands, 4- Jorests, 5- wetlands and water
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Table 1. Nitrogen excess estimated in the sub-basins oj the Narew system
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Najwieksza dostawa skladnika odniesiona do jednostki powierzchni i wynikajaca
z koncentracji ludnosci, charakteryzuje sie zlewnia górnej Narwi, w której zlokalizowana
jest aglomeracja
bialostocka
(2 kg Nha-l.rokI).
Dostawa azotu do wód
powierzchniowych ze zródel punktowych w zlewni górnej Narwi byla dwukrotnie
wyzsza od wielkosci obliczonej dla systemu Narwi. Najnizsze obciazenie azotem
wystapilo w zlewni Rozogi, w której ogólna dostawa do srodowiska z osadnictwa
miejskiego wynosila 0,3 kg Nrok1.ha-I (tab. 1). W zlewniach Orza i Ruza miejskie
jednostki osadnicze nie wystepuja.
Na podstawie wyników badan z pismiennictwa [Garbarczyk 2000, Rossa 2001],
oszacowano ladunek form azotu zawarty w sciekach deszczowych obciazajacych wody
oraz jednostke powierzchni w zlewni Narwi. Wedlug obliczen do wód Narwi z obszarów
zurbanizowanych wraz ze sciekami deszczowymi w skali roku dostarczane jest 443
tony N-N03 oraz 46 ton N-NH4 (tab. 2).

Tabela 2. Stezenia N-N03 i N-NH4 w sciekach deszczowych i splywach roztopowych z
terenów miejskich i wiejskich oraz obciazenie wód Narwi azotem zawartym
w sciekach opadowych
Table 2. Concentrations of N-N03 and N-NH4 in rainfal! was te water and melting
water outflowing from urban and rural areas as wel! as nitrogen load
supplied by rainfal! waste water to the River Narew

water
scieki
deszczowe rain waste
8,2
3,6
Obszar
Unit
Wielkosc
Amount
scieki
deszczowe
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wastewater
intensive
rainfall
5,7
N-NH4
0,89
0,13
3,3
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3,7
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Koncentracja form azotu w wybranych typach wód byla wyraznie uzalezniona od
warunków przyrodniczych i uzytkowania srodowiska (tab. 3). Opady na badanym
obszarze wykazywaly stosunkowo mala koncentracje N-N02 i N-N03, tj. srednio
tylko 0,006 i 0,81 mgdm-3, co klasyfikowalo wody opadowe w I (bardzo dobrej)
klasie jakosci, natomiast wedlug stezenia N-NH4 byly w III (zadowalajacej) klasie
jakosci [Koc i in. 2003, Sapek, Nawalany 2003]. Wody badanych doplywów i NaIwi
wedlug sredniej wartosci stezen form azotu sytuowaly sie w (dobrej) klasie jakosci.
Jakosc wód zródlanych i gruntowych byla nizsza, bowiem miescily sie w IV
(niezadowalajacej) klasie jakosci. Obnizenie jakosci wód gruntowych do IV klasy
uzasadniaja: zaniedbania w obrebie siedlisk ludzkich i w otoczeniu punktu pomiarowego
(plytkie studnie kopane) oraz wysoki udzial gleb przepuszczalnych w ogólnej
powierzchni zlewni.

II

Tabela 3. Srednia zawartosc Jorm azotu w wybranych typach wód uczestniczacych
w obiegu w zlewni Narwi
Table 3. Average concentration oj nitrogen Jorm in chosen types oj water
circulating in the Narew basin
Rain
water
the
Narew
water
N-NH4
0,810
7,630
9,280
0,900
0,345
0,048
1,190
0,005
N-N03
0,315
0,442
0,006
0,015
Spring
water
Srodowisko 0,430
Environment

N-N02

0,010
0,013

mg-dm-j

Najwyzsze srednie sezonowe stezenia form azotu w wodach Narwi wystapily w
porze zimowej, a najnizsze latem. Natomiast w wodach doplywów Narwi badane
formy azotu wystepowaly w najwiekszych stezeniach w okresie zimowo-wiosennym,
a najnizsze takze w porze letniej. Srednia zawartosc N-N03 w wodach rzecznych w
sezonie zimowym byla 071 % wyzsza niz w porze letniej, natomiast obecnosc N-NH4
w wodach w okresie zimowym charakteryzowala 30 % przewaga wzgledem pory
letniej, co bylo wynikiem braku biologicznej sorpcji skladników w porze zimowej.
Sezonowe zróznicowanie srednich stezen form azotu najbardziej widoczne bylo w
przypadku Orza, a na podwyzszenie ilosci azotu w pólroczu zimowym mialy wplyw
splywy obszarowe z terenów uzytkowanych rolniczo w okresach wezbraniowych.
Srednie wartosci stezen azotu azotynowego za caly okres obserwacji w punktach
kontrolnych na Narwi miescily sie w przedziale 0,012-0,02 mg-dm3 (rys. 2).
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Ryc. 2. Zmiany srednich stezen azotu azotynowego w profilu podluznym rzeki Narew
oraz w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych.
Fig. 2. Changes in mean concentrations oj nitrite nitrogen in longitudinal profile oj
the River Narew and its chosen tributaries at the outlet cross-sections.
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Ryc. 3. Zmiany srednich stezen azotu azotanowego w profilu podluznym rzeki Narew
oraz w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych.
Fig. 3. Changes in mean concentrations oj nitrate nitrogen in longitudinal profile oj
the River Narew and its chosen tributaries at the out/et cross-sections.
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Zakres srednich stezen dla wód doplywów w profilach przyuj sciowych byl szerszy
i wynosil 0,009-0,022 mgdm-3. Wedlug stezen N-N02 wody wszystkich badanych
rzek byly w II (dobrej) klasie jakosci, ale wyzsze stezenia wystapily w zlewniach
rolniczych (Orza i Ruza).
Zakres stezen N-N03 dla wód doplywów byl równiez szerszy niz dla Narwi (rys.
3). Wedlug stezen N-N03 wody odplywajace ze zlewni rolniczych Orza i Ruza oraz
górnej Narwi byly w II (dobrej) klasie jakosci. Obnizenie jakosci wód Orza i Ruza jest
konsekwencja splywów obszarowych, bowiem jej zlewnie charakteryzuje 60 % udzial
gruntów ornych w ogólnej powierzchni zlewni. Jakosc wód górnej Narwi obniza dostawa
zanieczyszczen z jednostek osadniczych, glównie Bialegostoku i Choro szczy. Pozostale
rzeki prowadzily wody I (bardzo dobrej) klasy jakosci.
Do obnizeniajakosci wód Rozogi do II (dobrej) klasy jakosci wedlug stezenia NNH4 przyczynia sie intensyfikacja chowu bydla w dolinie rzecznej, natomiast Omulwi
przemiany oraz kwasne odplywy w sciólce lesnej (rys. 4). Lokalne obnizenie jakosci
wód Narwi powoduje doplyw Omulwi oraz zanieczyszczen z Rózana. Wody pozostalych
rzek byly I (bardzo dobrej) klasy jakosci.
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Zmiany srednich stezen azotu amonowego w profilu podluznym rzeki Narew
oraz w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych.
Fig. 4. Changes in mean concentrations oj ammonia nitrogen in longitudinal profile
oj the River Narew and its chosen tributaries at the outlet cross-sections.
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Przeprowadzone analizy potwierdzily, ze oprócz dostawy zanieczyszczen
pochodzenia komunalnego i bytowo-gospodarczego z osrodków miejskich, w tym
glównie aglomeracji bialostockiej (262 km), wplyw na pogorszenie jakosc wód rzecznych
mial udzial terenów uzytkowanych rolniczo (117 km). Wyzsze stezenia form azotu
wystapily w wodach odplywajacych ze zlewni rolniczych Orza i Ruza oraz rolniczolesnej Biebrzy, niz w lesnej zlewni Omulwi i rolniczo-lesnej Pisy zjeziorami.
Na podstawie zróznicowania wielkosci ladunku form azotu obliczonego dla badanych
zlewni czastkowych (tab. 4) oraz transportowanego wodami Narwi (rys. 5) mozna
wnioskowac, ze struktura uzytkowania ziemi modyfikuje wymywanie zwiazków azotu
nie tylko pod wzgledem ilosci, ale równiez formy wystepowania w odplywie ze zlewni.
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Ryc. 5. Zróznicowanie wielkosci sredniego rocznego ladunku N-N03
N-NH4
wynoszonych wodami Narwi w profilu podluznym
Fig. 5. Changes in average annualloads ofN-N03 and N-NH4 exported by the River
Narew along its longitudinal profile.

Najwyzsze sposród badanych srednie roczne ladunki azotu azotynowego
i azotanowego odplywajace z jednostki powierzchni (odpowiednio ok. 0,027 i 1,6 kg),
uzyskaly zlewnie rolnicze Orza i Ruza, gdzie udzial gruntów ornych nalezy do
najwyzszych (ok. 60 % powierzchni zlewni) i najwieksze znaczenie ma uprawa
okopowych i zbóz. Wplyw gospodarki hodowlanej na wzrost stezen (rys. 4) i ladunków
azotu amonowego w wodach rzecznych (tab. 4) widac szczególnie na przykladzie
zlewni Rozogi.
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Tabela 4. Sredni roczny ladunek Jorm azotu wynoszonych wodami badanych
dop(vwów w profilach przyujsciowych
Table 4. Average annual load oj nitrogen Jorms exported by the studied
tributaries at the outlet cross-sections

N-N02

Orza
Ruza
Ladunek
Load in wkg·ha·l.yr-l
kgha-l.rokl
górnej
Biebrzy
PisyNarwi
Omulwi
1,77
0,38
1,55
0,018
0,08
0,21
0,77
0,46
2,11
0,87
0,69
1,15
1,30
0,016
0,025
0,023
00,011
0,024
,015
0,021 BasinsZlewnie
N-NH4
0,04
1,40
0,58
N-N03
0,49
Uzytkowanie
zlewni
Forested and agricultural

Wyzszy ladunek N-NH4 wynoszony wodami Rozogi (1,4 kg·ha-l.rokl) jest wyrazem
nie tylko wysokiego udzialu lak i pastwisk w ogólnej powierzchni zlewni (32 %), ale
równiez wysokiego (60 %) udzialu gleb lekkich i funkcjonowania sieci rowów
melioracyjnych ulatwiajacych odplyw wód. Podwyzszony ladunek azotu amonowego
w odplywie jednostkowym (0,8 kgha-l.rokl) wystapil w zlewni lesnej Omulwi (60 %
powierzchni zajmuja lasy, w tym iglaste 42 %), co moze byc wynikiem procesów
biochemicznego rozkladu organicznych zwiazków azotowych zachodzacych w sciólce
lesnej. W zlewni Omulwi, podobnie jak w zlewni Rozogi, czynnikiem sprzyjajacym
przemieszczaniu skladnika do wód rzecznych byl wysoki udzial gleb rdzawych
i bielicowych, wytworzonych z piasków i zwirów piaszczystych w ogólnej powierzchni
zlewni.
Wplyw na wielkosc ladunku azotu wynoszonego wodami Narwi miala dostawa
zanieczyszczen bytowo-gospodarczych z aglomeracji bialostockiej (górny odcinek rzeki).
Powolny wzrost sredniego rocznego odplywu jednostkowego N-N03 ponizej 181 km
rzeki byl wynikiem doplywu zanieczyszczen z Ostroleki i Rózana oraz wodami Omulwi
i Orza.
W badanych zlewniach wystapily niskie wspólczynniki jednostkowego odplywu
(w

< l) form azotu (tab. 5), co swiadczy o wzbogaceniu wymienionych obiektów

w skladniki. Nizszy odplyw mineralnych form azotu od ladunku wnoszonego opadami
ma zwiazek z oczyszczajacym wplywem pokrywy glebowo-roslinnej na wody opadowe.
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Tabela 5. Wspólczynnik jednostkowego
Narwi
Table 5.

odplywu Jorm azotu ze zlewni czastkowych

The index oj the unit outflow oj the nitrogen Jorms Jrom the River Narew
sub-basins

Ruza
Biebrzy
górnej
Narwi
W
spólczynnik
odplywu
Index
ofOrza
the
outflow
w *)w"T
[-]
Pisy
Land
Omulwi
0,54
0use
,70
0,12
0,33
0,01
0,25
0,64 BasinZlewnie
0,oI
0,oI1,06
0,45
N-N03
N-NH4
0,23
0,07
0,08
0,03
0,31
0,21
0,23
0,48
0,72
0,32
0,26
0,14
Uzytkowanie
zlewni
Forested
N-NOz and agricultural

[-]

w - wspolczynnik jednostkowego odplywu form azotu = odplyw fluwialny/dostawa atmosferyczna
skladnika, ,w w - lndex of the unit outflow of the N forms from a basin =the fluvial outflow/
atmosphere supply

Wielkosci sredniego rocznego ladunku form azotu obliczone dla badanych zlewni
czastkowych sa porównywalne z wartosciami sredniego odplywu skladnika ze zlewni
krajobrazu lesnego i rolniczego stwierdzonymi dla innych obszarów pojeziernych
[Glinska-Lewczuk, Koc 2003].
Wnioski
1.

W sród glównych grup uzytkowania ziemi negatywny wplyw na jakosc wód
rzecznych wedlug wartosci stezen form azotu mial udzial terenów uzytkowanych
rolniczo w ogólnej powierzchni zlewni. Dodatkowo na obnizenie jakosci wód
rzecznych w zlewni górnej Narwi wplywala obecnosc jednostek miejskich (glównie
Bialegostoku i Choroszczy ) oraz doplyw scieków deszczowych z terenów wiejskich
i miejskich. Wysoki (ok. 60 %) udzial gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni
Omulwi i Rozogijest czynnikiem sprzyjajacym przemieszczaniu skladnika do wód
rzecznych.
2.
Wody uczestniczace w obiegu w zlewni Narwi mozna uszeregowac pod
wzgledem srednich stezen azotu azotanowego nastepujaco: wody rzeczne < wody
opadowe < wody zródlane i gruntowe, zas wzgledem zawartosci azotu amonowego:
wody zródlane < wody gruntowe i rzeczne < wody opadowe.
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3.

Najwyzsze srednie stezenia form azotu w wodach Narwi wystapily w porze
zimowej, natomiast w wodach doplywów w porze zimowo-wiosennej, co mialo
zwiazek z pózniejszym zanikiem pokrywy snieznej i odplywem wód roztopowych
w obszarze zlewni czastkowych. Najnizsze stwierdzono przewaznie w porze letniej.
W zlewniach rolniczych z wysokim udzialem gruntów ornych (Orza, Ruza)
zróznicowanie stezen form azotu warunkowane splywami obszarowymi w okresach
wezbrani owych bylo wyzsze niz w zlewni lesnej Omulwi.
4.
Z jednostki powierzchni zlewni (ha) odplywalo rocznie: 0,011-0,025 (srednio
0,023) kg N-NOz, 0,38-2,11 (srednio) 1,23 kg N-NO] i 0,04-1,4 (srednio 0,5) kg
N-NH4' Wielkosc ladunku azotu wzrastala w zaleznosci od rosnacego udzialu terenów
uzytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni zlewni. Ladunki wynoszone wodami
ze zlewni rolniczych (Orza, Ruza i Rozogi) byly o 68 % wyzsze od naj nizszego
jednostkowego odplywu azotu w zlewni rolniczo-lesnej Pisy zjeziorami.
5.
Odplyw azotu z badanych zlewni byl nizszy niz dostawa z opadami. Wylaczenie
z obiegu mineralnych form azotu mialo zwiazek z oczyszczajacym wplywem
pokrywy glebowo-roslinnej na wody opadowe.
6.
Struktura uzytkowania powierzchni zlewni modyfikuje nie tylko wielkosc
odplywu form azotu, ale równiez warunkuje formy wystepowania skladnika
w wodach rzecznych. W zlewni rolniczej Rozogi z duzym udzialem lak i pastwisk
(32 %) dominowal N-NH4' a w zlewniach Orza i Ruza z 60 % udzialem gruntów
ornych - N-NO}.
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Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk
Impact of land use on the risk of water pollution with nitrogen compounds
Summary
The research aimed at quantification and qualification of changes in water chemistry of the River N arew and its chosen tributaries as an effect of antropogenic influences was conducted in the period of 1997-2003. The results showed that the increase
in nitrogen concentrations and loads are caused by: the increase in the share of rural
areas, the inflow of municipa1 waste water as well as rain waste water. The lowest
concentrations of nitrogen forms in water were noted during summ er (0.013 mg-dm-30f
N-N02,
0.387 mgdm-3 ofN-N03 and 0.309 mgdm-3 ofN-NH4),
whereas the highest
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in winter season. The content ofN-N03 was higher by 71 % and N-NH4 by 30 % in
comparison to the summer. The N outflow from rural areas (Orz, Ruz, Rozoga) was
higher by 68 % in comparison to the lowest observed outflows in the rural-forested
basin with lakes (Pisa). Accumulation ofN was stated (w < l) in all ofthe studied
.basins. A significant effect on the outflow of this component showed vegetation cover,
soi l properties (grain size) as well as land use structure, which conditioned also forms
ofN in river water.
dr Bozena Grabinska
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska,
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
10-749 Olsztyn, Pl. Lódzki 2
e-mail: katemel@uwm.edu.pl

WPLYW UZYTKOWANIA

ZLEWNI NARWI NA ZAGROZENIE

WÓD

ZWIAZKAMI FOSFORU

Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W latach 1997-2003 prowadzono badania wplywu uzytkowania terenu zlewni na
zawartosc fosforu w wodach Narwi i wybranychjej doplywów. Stwierdzono ze wzrost
stezenia fosforu w wodach rzecznych powoduja: intensywne rolnictwo, splywy zanieczyszczen komunalnych i splywy scieków burzowych. Stezenie fosforu ogólem
w wodach wynioslo srednio 0,42 mg-dm3 a roczny ladunek Pog wynosil srednio 1,06
kg ha-l. Fosforany stanowily srednio 64% ogólnej zawartosci fosforu w wodach.
Najnizsze stezenia fosforu w wodach stwierdzono wiosna, a najwyzsze w latem, gdy
odplyw ze zlewni przewyzszal bioakumulacje. Najwyzsze stezenia i odplywy fosforu stwierdzono w zlewniach rolniczych, a najnizsze w zlewni rolniczo-lesnej zjezioram!.
Slowa kluczowe: zlewnie rolnicze, fosfor, fosforany, ladunek,

Abstract
In the period of 1997-2003, the research on the impact ofland use on the phosphorus contents in the River Narew water as well its main tributaries was conducted.
The research showed the increase in P concentrations caused by: intensive agriculture, municipal and rainfall wastewaters outflows. Average concentration ofTP was
0.42 mg-dm3, and the load ofTP was 1.06 kg ha-l Phosphates amounted to 64% of
TP. During spring the concentrations we re the lowest but the highest ones were noted
in the summer when the loads exceeded bioaccumulation. The highest concentrations and loads ofP were found in agricultural basins, but the lowest ones in agricultural-forested basins with lakes.
Key words: rural basins, phosphorus, phosphates, load,
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Wstep
Za istotne zanieczyszczenia pochodzace z rolnictwa, a stanowiace zagrozenie dla
czystosci wód powierzchniowych
uznawane sa powszechnie zwiazki fosforu.
Wymienione skladniki wnoszone w nadmiarze do srodowiska wodnego powoduja
wzrost zyznosci a w efekcie jego eutrofizacje. Migracja fosforu do rzeki wiaze sie
glównie z erozja gleby i warunkami wilgotnosciowymi zlewni. Dlatego wiekszym
wymywaniem fosforu, polegajacym na przemieszczaniu sie koloidalnych czastek
zawierajacych ten pierwiastek w profilu glebowym charakteryzuja sie dobrze
natlenione, piaszczyste gleby [Zdanowicz, Mioduszewski 1998]. Ilosc wymywanych
substancji i sklad chemiczny odplywajacych wód jest na terenach seminaturalnych
uzalezniony
od zwiezlosci gleby, natomiast na terenach antropogenicznie
przeksztalconych lub wykorzystywanych, zalezy od rodzaju sieci melioracyjnej
i intensywnosci agrotechniki [Koc i in. 1997].
Celem pracy byla ocena jakosci wód Narwi oraz j ej doplywów wedlug zawartosci
fosforu jako skutku oddzialywan gospodarczych. Poznanie zródel zanieczyszczen
i ladunku fosforu dostarczonego do wód Narwi ma szczególne znaczenie ze wzgledu
na ich wykorzystanie przez aglomeracje warszawska.

Material i metody badan
W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badan jakosci wód rzecznych
w zlewni Narwi (do przekroju w Zambskach Koscielnych) w latach 1997-2003, które
stanowia czesc realizowanego projektu badawczego. Dla celów porównawczych
wybrano siedem zlewni czastkowych: Orza (609 km2), Ruza (358 km2), Omulwi (2053
km2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 km2), Biebrzy (7057 km2)
górnej Narwi (6077
km2).
Wymienione podsystemy sa istotnie zróznicowane pod wzgledem warunków
przyrodniczych oraz intensywnosci uzytkowania i zaludnienia.
Podstawe opracowania uzytkowania ziemi stanowilo zdjecie satelitarne wykonane
z satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND COVER realizowanego
w latach 1990 - 1992, w uzupelnieniu wykorzystano mapy topograficzne.
W trakcie prac terenowych oprócz poboru prób, które wykonywano raz w miesiacu
(w okresie jesiennym i wiosennym zwiekszano czestotliwosc) odczytywano stany
wód (lata hydrometryczna). Oznaczenia skladników chemicznych wykonano zgodnie
z powszechnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in. 1999]. Podstawa oceny
jakosci wód plynacych bylo Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego
2004 roku (Dz. U. Nr 32, poz.284).
Wielkosci rocznych ladunków fosforu odplywajacych z obszaru badanej zlewni
(kgha-1),
okreslono jako iloczyn chwilowych przeplywów wody w ciekach
odpowiadajacych
im stezen substancji. W celu wykonania bilansu fosforu
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uwzgledniono jego odplyw ze zródel punktowych i przeliczono na jednostke zlewni
(ha). Uzyskane wyniki analiz chemicznych (lacznie okolo 3200 wyników), poddano
analizom statystycznym w ramach programów Microsoft Exce1 i Statistica 5.5 for
Windows. Wykorzystujac
zasoby wymienionych
programów sporzadzono
przedstawione w pracy wykresy oraz zestawienia tabelaryczne. Sezonowa zmiennosc
stezen skladników chemicznych obliczono opierajac sie na nastepujacym podziale:
zima (I - III), wiosna (IV - VI), lato (VII - IX), jesien (X - XII).

Wyniki i dyskusja
Zlewnie Narwi mozna zaliczyc do reprezentatywnych
zlewni nizinnych,
uzytkowanych rolniczo (63 % powierzchni zlewni stanowia tereny rolne), z duzym
udzialem
lasów (30 % ogólu powierzchni),
slabo zurbanizowanych
i uprzemyslowionych (tereny zantropogenizowane zajmuja 1,5 %). Pomimo wyraznie
okreslonego charakteru zlewni, wystepuje tu duze zróznicowanie jednostek
osadniczych (od zabudowy luznej do zwartej -miejskiej),
krajobrazowych
i dzialalnosci czlowieka. Prowadzony jest w zlewni intensywny [Prokopowicz 1997,
Pietrzak 2002] i ekstensywny, "ekologiczny" chów zwierzat [Bartoszuk i in. 2001]
oraz uprawa zbóz, dzialalnosc drobno i wielkoprzemyslowa, rzemieslnicza i uslugowa.
Bezposrednio nad Narwia polozone sa dwa miasta na prawach powiatu: Lomza
i Ostroleka. Wystepujace zmiany jakosci wody wzdluz profilu podluznego Narwi sa
rezultatem dostaw skladnika z systemów nizszych ranga taksonomiczna oraz ze zlewni
bezposredniej. Srodowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróznicowanie
warunków rozwoju rolnictwa, a przestrzenne wystepowanie form uzytkowania ziemi
w ich obszarze cechuje duza mozaikowatosc. Ma to duzy zwiazek z parametryzacja
geomorfologiczna zlewni (polozenie w zasiegu krajobrazu mlodo- i staroglacjalnego ),
warunkami glebowo-klimatycznymi oraz infrastruktura sozologiczna. W krajobrazie
zlewni wystepuja: wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie sandrowe i wysoczyzny
jeziorne. Wsród powierzchniowych utworów geologicznych przewazajapiaski, piaski
gliniaste oraz pyly i zwiry piaszczyste, na których wyksztalcila sie pokrywa gleb:
plowych, rdzawych i bielicowych. Udzial terenów uzytkowanych rolniczo w ogólnej
powierzchni zlewni przedstawial sie nastepujaco: zlewnia Orza > Ruza > Rozogi >
Biebrzy> górnej Narwi> Pisy> Omulwi (rys. 1).
Zanieczyszczenie fosforem wód plynacych w zlewni Narwi wynika przede
wszystkim z rolniczej struktury uzytkowania jej powierzchni. Dodatkowo na jakosc
wód negatywnie wplywaja zanieczyszczenia z miejskichjednostek osadniczych oraz
scieki deszczowe zarówno z terenów wiejskich jak i miejskich. Nadwyzka fosforu
w badanych zlewniach wynosila od 2-3 kgha·1 [Sapek 1995]. Uzyskane wielkosci
maja znaczenie szacunkowe ze wzgledu na mozliwosc transgranicznego
przemieszczania sie zanieczyszczen oraz zróznicowanie wielkosci nawozenia
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w obszarze zlewni.
Nadmiar fosforu w zlewniach przedstawial sie nastepujaco: zlewnia Orza > Ruza
> Rozogi > Biebrzy> górnej Narwi> Pisy> Omulwi (tab. l). Uklad przedstawionego
szeregu ma odniesienie do udzialu terenów rolnych w ogólnej powierzchni zlewni
(rys. l) i moze byc czynnikiem wplywajacym na sklad wód z niej odplywajacych.
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Rys. 1. Zróznicowanie uzytkowania ziemi na obszarze badanych zlewni
czastkowych. Oznaczenia: J- tereny zurbanizowane, 2- grunty orne,
3- uzytki zielone, 4- lasy, 5- tereny podmokle i wody
Fig. 1. DifJerences in land use oj the studied sub-basins. Denotations: 1- urban
areas, 2- arabie lands, 3- grasslands, 4- Jorests, 5- wetlands and water
Dostawa fosforu do srodowiska badanych zlewni czastkowych z osrodków
miejskich zalezy od ilosci i wielkosci jednostek osadniczych.
Najwieksza dostawa skladnika odniesiona do jednostki powierzchni, wynikajaca
z koncentracji
ludnosci charakteryzuje
sie zlewnia górnej Narwi, w której
zlokalizowana jest aglomeracja bialostocka (0,32 kg Pha-1rokl). Dostawa fosforu do
wód powierzchniowych ze zródel punktowych w zlewni górnej Narwi byla trzykrotnie
wyzsza od wielkosci obliczonej dla systemu Narwi. Najnizsze obciazenie fosforem
wystapilo w zlewni Rozogi, w której ogólna dostawa do srodowiska z osadnictwa
miejskiego wynosila 0,06 kg Prok1ha-1 (tab. l). W zlewniach Orza i Ruza miejskie
jednostki osadnicze nie wystGPuja. Na podstawie wyników badan z pismiennictwa
[Garbarczyk 2000, Rossa 200 l], oszacowano ladunek fosforanów zawarty w sciekach
deszczowych obciazajacy wody w zlewni Narwi. Wedlug obliczen do wód Narwi
z obszarów zurbanizowanych wraz ze sciekami deszczowymi w skali rOK'lldostarczane
jest 102 tony fosforanów (tab. 2). Koncentracja fosforu w wybranych typach wód
byla wyraznie uzalezniona od warunków przyrodniczych i uzytkowania srodowiska
(tab. 3).
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Tabela 1.
Table 1.

Zlewnia lesna

settlements
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Szacunkowy nadmiar fosforu w badanych zlewniach systemu Narwi
(kgha'l'roe)
The phosphorus excess estimated in the basins within the Narew system
(kgha·1yr'l)
-górnej
from
BasinupperNarew
urban
Zlewnia
0,10
2,28
0,15
0,14
3,39
2,99
2,63
0,06
0,19
2,86
2,82
0,32
1,98
miejskiego
Narwi
Omulwi
Ruza
rolnictwa
2,61
Biebrzy
Pisy
fromz agriculture
zRozogi
osadnictwa

Nadmiar skladnika Excess of a compound

Opady na badanym obszarze wykazywaly stosunkowo malakoncentracje fosforu
tj. srednio tylko 0,07 mg'dm3, co klasyfikowalo wody opadowe w I (bardzo dobrej)
klasie jakosci, natomiast jednostkowe zawartosci fosforu w wodzie opadowej
zmienialy sie w szerokich granicach 0,001-1,1 mg Pdm3 [Koc i in. 2003, Sapek,
Nawalany 2003].
Wody badanych doplywów i Narwi wedlug sredniej wartosci stezen fosforu
ogólnego byly w II klasie (dobrej jakosci), a wedlug sredniego stezenia fosforanów
lokowaly sie jako bardzo dobre (I klasa). Jakosc wód zródlanych byla nizsza, wody
miescily sie w IV klasie (niezadowalajacej jakosci). Najnizej wsród analizowanych
typów wód klasyfikowaly sie wody gruntowe, które wedlug sredniego stezenia fosforu
miescily sie w V klasie (zlej jakosci). Obnizenie jakosci wód gruntowych do V klasy
powoduja zaniedbania bytowe w obrebie siedlisk ludzkich oraz wysoki udzial gleb
przepuszczalnych w ogólnej powierzchni zlewni.
Najwyzsze srednie sezonowe stezenia fosforu wystapily w porze letniej, natomiast
najnizsze wiosna i zima. Fosfor charakteryzuje sie ograniczona migracja w srodowisku
wodnym poprzez udzial w obiegu biologicznym, aktywnosc w procesach sorpcyjnych
oraz niewielka rozpuszczalnosc fosforanów. Zawartosc fosforu ogólnego w wodach
rzecznych w sezonie letnim byla o 36 % wyzsza niz w porze wiosennej a fosforanów
o 32 %. Najbardziej widoczne to bylo w przypadku Orza. Rolnicze uzytkowanie
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Tabela 2. Stezenia fosforu w sciekach deszczowych i splywach roztopowych z
terenów miejskich i wiejskich oraz obciazenie wód Narwi fosforem
zawartym w sciekach opadowych
Table 2. Phosphorus concentrations in rain waste water and snowmelt outflows
from urban and rural areas as we!! as phosphorus load in the Narew
originated from rain waste water

mg· m
kg·ha-I.vr-'
ych
ntensive
from Rura1
urban areas,
zones gauge

scieki
deszczowe
Obszar
da rain
-3
Unit lub
Amount
Jednostka
Wielkosc przed
splywy
roztopowe
me1ting
water
tones·yr-I
0,60
2,20
1,20
0,40
0,27
wsia
above
avillage
village
za
wsiaroztopów
beneath
melting
okres
po wastewater
duzych
opadach
1,46
13,80 kg-ha-l.rokl
102,20
0,037
tlats
bud.
wielorodzinne
rainfall
ton·rok-'

Tabela 3. Zawartosc fosforu w wybranych typach wód krazacych w zlewni Narwi
Tabie 3. Phosphorus content in the chosen types of water circulating in the River
Narew basin
Srodowisko
Environment

-,--

Mean
Srednia
Rainwater
S
Ground
rin0,07
water
0,001-1,10
0,04
0,01-0,94
0,01-0,70
0,14
0,24
0,30-21,20
0,03-10,30
0,07-0,49
0,40-1,00
0,05-0,09
0,09-0,90
0,00-0,09
0,58
0,16
3,98
5,60
0,78water
m ·om ~

Po
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zlewni mialo wplyw na podwyzszenie ilosci fosforu w pólroczu letnim srednio o 41
% w stosunku do pólrocza zimowego (tab. 4). Jest to efekt wysokiej troficznosci
wód, które pokrywaly potrzeby pokarmowe roslin i wobec tego fosfor przestal byc
skladnikiem limitujacym ich rozwój i pozostawal w nadmiarze.
Tabela 4. Sezonowa zmiennosc stezeli form fosforu w wodach plynacych w zlewni
Narwi
injlowing
Table 4. Seasonal changes in the concentrations ofphosphorusforms
waters in the Narew basin
Autumn
Winter
Jesien
Lato
Summer
Wiosna
Zima
Tota!
PZimaWinter
0,101
0,178
0,141
0,104
0,116
0,193
0,126
0,086
0,149
Parametr
0,546
0,346
0,220
0,276
0,233
0,267
0,191
0,130
0,284
0,419
0,181
0,124
0,185
0,155
0,328
0,225
0,176
0,268
0,440
0,186
0,205
0,082
0,144
0,790
0,370
0,470
0,316
0,273
0,204
0,272
0,275
0,125
0,920
0,167
0,094
Spring
0,550
0,203
0,155
0,251
0,211Pog
0,258
0,395
0,722
0,308
0,302
0,391
0,269
0,188
0,259
0,222
0,313
0,274
0,209
0,268
0,198
0,266
0,450
0,098
0,147

p-pol-

mg-dm-3

Srednie wartosci stezen fosforu za caly okres w punktach kontrolnych na Narwi
miescila sie w przedziale 0,123-0,394 mgdm3 (rys. 2). Zakres srednich stezen dla
wód doplywów w profilach przyujsciowych byl szerszy, wynosil 0,184-0,57 mg dm3. Wedlug stezen fosforu ogólnego wody Omulwi, Rozogi, Orza, Ruza i górnej Narwi
byly w III klasie (zadowalaj acej jakosci), a obnizenie jakosci powodowaly
zanieczyszczenia
bytowo-gospodarcze
(zlewnia górnej Narwi), zmywy
powierzchniowe (zlewnie Orza i Ruza) oraz splywy z lak i pastwisk (zlewnie Rozogi
i Omulwi). Pisa, Biebrza i Narew po doplywie Biebrzy prowadzily wody dobrej jakosci
(II klasa).
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Rys. 2. Zmiany srednich stezen fosforu ogólnego w profilu podluznym rzeki Narew
oraz w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych
Fig. 2. Changes in mean concentrations of total phosphorus in the longitudinal
profile of the River Narew as we!! as in water of its chosen tributaries at the outlet
cross-sections.

Wedlug stezen fosforanów wody Pisy byly w I klasie (bardzo dobrej jakosci), co
jest wynikiem wystepowanie jezior oraz procesów bioakumulacji skladnika w
zbiornikach. Wody Orza, którego zlewnia ma charakter rolniczy z 60 % udzialem
gruntów ornych byly w III klasie (zadowalajacej jakosci). Pozostale rzeki prowadzily
wody dobrej jakosci (rys. 3).
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Rys. 3. Zmiany srednich stezen fosforanów w profilu podluznym rzeki Narew oraz
w wodach wybranych doplywów w profilach przyujsciowych
Fig. 3. Changes in mean concentrations of phosphates in the longitudinal profile of
the River Narew as well as in water of its chosen tributaries at the out/et crosssections

Przeprowadzone analizy potwierdzily, ze oprócz dostawy zanieczyszczen
pochodzenia komunalnego i bytowo-gospodarczego z osrodków miejskich, w tym
glównie aglomeracji bialostockiej (262 km) wplyw na pogorszenie jakosc wód
rzecznych ma udzial terenów uzytkowanych rolniczo (117 km). Wyzsze stezenia form
fosforu wystapily w wodach odplywajacych ze zlewni rolniczych Orza i Ruza niz ze
zlewni lesnej Omulwi i rolniczo-lesnej Pisy.
Najnizej klasyfikowal badane wody rzeczne fosfor ogólny. Nie odnotowano
obnizenia jakosci wód Narwi po doplywie Biebrzy i Pisy, natomiast po doplywie
zanieczyszczen z Ostroleki i Rózana oraz dostawie nizszej klasy wód Omulwia
i Orzem zaznacza sie wzrost fosforu w wodach Narwi, który nie powoduje jednak
obnizenia klasy jej wód. Najwyzszy posród badanych sredni roczny ladunek fosforu
ogólnego oraz jego formy fosforanowej odplywajacy z jednostki powierzchni (1,29
kg Pog i 0,7 kg P-PO 4)' uzyskala zlewnia rolnicza Rozogi, co ma zwiazek
z intensyfikacja chowu bydla w dolinie rzecznej, wysokim (60 %) udzialem gleb
lekkich oraz funkcjonowaniem sieci rowów melioracyjnych ulatwiajacych odplyw
wód (tab. 5).
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Tabela 5. Sredni roczny ladunek form fosforu wynoszonych wodami badanych
doplywów w profilach przyujsciowych
Table 5. Average annual load of phosphorus forms supplied with the studied
tributaries at outlet cross-sections
Ruza
Biebrzv
Load inOrza
kg"ha-l.yr-I
Pisy
Ladunek
w
kg"ha-I.rokgórnej
Narwi
033
Zlewnie
Omulwi
0,35
0,19
0,29
0,30
0,70
0,37
1,11
0,30
0,63
1,29
0,45
0,78
0,66
0,59 Basins
0,42
P-PO/Uzytkowanie
zlewni
Forested
POg
Total and
P agricultural

l

Tabela 6.
Table

6.

Wspólczynnik jednostkowego
odplywu form fosforu ze zlewni
czastkowych Narwi
The index oj the unit outflow of the P forms from the chosen sub-basins
oftheNarew

Orza
Omulwi
Index
ofthe
outtlow
w*J wr-i
Ruza
Biebrzv
W
spólczynnik
odplywu
Narwi
*J
Pisy
Basingórnej
Zlewnia
3,26
1,32
1,25
1,93
1,23
0,75
2,92
1,21
1,54
0,79
1,25
1,85
3,79
1,37
1,06
P-P04
Uzytkowanie zlewni2,29
basin
Forested
Pog and
TP agricultural

[-]

w - wspólczynnik jednostkowego odplywu form fosforu = odplyw fluwialny/dostawa atmosferyczna
skladnika, *J w - lndex of the unit outflow of the P forms from a basin = the fluvial outtlow/
atmospheric supply.
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Zlewnie z duzym udzialem gleb pod uprawami okopowych i zbóz, wsród których
klasyfikuja sie zlewnie Orza i Ruza, charakteryzowala równiez wyzsza zawartosc
fosforu w odplywie. Podwyzszony ladunek skladnika w odplywie jednostkowym
wystapil w zlewni lesnej Omulwi, w której podobnie jak w zlewni Rozogi, czynnikiem
sprzyjajacym przemieszczaniu fosforu do wód rzecznych jest wysoki udzial gleb
rdzawych i bielicowych, wytworzonych z piasków i zwirów piaszczystych w ogólnej
powierzchni zlewni. Wplyw na wielkosc ladunku fosforu wynoszonego wodami Narwi
ma dostawa zanieczyszczen bytowo-gospodarczych z aglomeracji bialostockiej (górny
odcinek rzeki), doplyw nizszej jakosci wód Omulwia i Orzem oraz scieków z Rózana
(rys. 4). W zlewniach rolniczych: Orza, Ruza i Rozogi wystapily wysokie w stosunku
do omawianych zlewni wspólczynniki jednostkowego odplywu fosforu ogólnego (tab.
6).
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Fig. 4.

Zmiany sredniego rocznego ladunku fosforu w profilu podluznym Narwi
Changes in average annualload of phosphorus in the longitudinal profile
of the Narew River

Powolny ubytek ze srodowiska glebowego i glebszego podloza wystapil
w pozostalych zlewniach czastkowych oraz calym badarIym systemie Narwi. Pomimo
wysokiego udzialu terenów lesnych (60 %) w ogólnej powierzchni zlewni Omulwi
wystapil znaczacy ubytek skladnika z podloza, co ma zwiazek z wysokim udzialem
gleb przepuszczalnych warunkowany polozeniem zlewni w zasiegu Sandru MazurskoKurpiowskiego. W przypadku fosforanów wspólczynniki byly bardzo zblizone.
z podloza
Wyjatek stanowila zlewnia rolnicza Rozogi, w której wysoki ubytek

pot
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uzasadnia wysoki (60 %) udzial gleb lekkich, podatnych na straty skladnika na drodze
wymywania. Zlewnia Rozogi podobnie jak wymieniona wyzej zlewnia Omulwi
polozona jest w obszarze pola sandrowego.
Wielkosci sredniego rocznego ladunku fosforu obliczone dla badanych zlewni
czastkowych sa porównywalne z wartosciami sredniego odplywu skladnika ze zlewni
krajobrazu lesnego i rolniczego okreslanymi w pismiennictwie [Glinska-Lewczuk,
Koc 2003].

Wnioski
1. Wsród glównych grup uzytkowania ziemi w zlewni Narwi, najsilniejszy wplyw
na jakosc wód rzecznych pod wzgledem stezen fosforu posiadaja tereny rolnicze
a takze obecnosc jednostek miejskich oraz doplyw scieków deszczowych z terenów
wiejskich i miejskich.
2. Na odplyw fosforu ze zlewni istotny wplyw mialy wlasciwosci gleb a przede
wszystkim sklad granulometryczny. Przewaga gleb lekkich w ogólnej powierzchni
zlewni jest czynnikiem sprzyjajacym przemieszczaniu tego skladnika do wód
rzecznych w zlewni Omu1wi i Rozogi.
3. Wody krazace w zlewni Narwi pod wzgledem srednich stezen fosforu ogólnego
mozna uszeregowac nastepujaco: wody opadowe > wody rzeczne> wody zródlane
> wody gruntowe.
4. Najwyzsze srednie stezenia fosforu ogólnego w wodach wszystkich badanych
rzek wystapily w porze letniej, natomiast najnizsze przewaznie w porze wiosennej.
Ocena wód rzecznych wedlug srednich stezen letnich wypada gorzej w zlewniach
rolniczych Orza i Ruza (wody IV klasie -niezadowalajacej jakosci) w stosunku
do oceny na podstawie wartosci srednich rocznych (wody zadowalajacej jakosci).
5. Z jednostki powierzchni zlewni (ha) odplywalo rocznie 0,42 -1,29 srednio 1,06
kg Pog i 0,19 - 0,70 srednio 0,4 kg P-PO/o Nizsze ladunki wynosily wody ze
zlewni, w których wystepowaly jeziora oraz strefy podmokle i procesy
bioakumulacji skladnika w zbiornikach oraz wymienionych siedliskach (Biebrza,
Pisa). Wyzsze natomiast wystapily w zlewniach z intensywnym rolnictwem (Orz,
Ruz, Rozogi).
6. Odplyw fosforu z badanych zlewni byl wyzszy niz dostawa z opadami.
W zlewniach rolniczych (Rozogi, Ruza, Orza) dokonal sie wyzszy ubytek
z srodowiska fosforu ogólnego (w» 3), niz w zlewni lesnej Omulwi i Pisy, która
klasyfikowala sie jako rolniczo-lesna z jeziorami (w» 1,5).
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Impact

oC

land use on the water hazard by phosphorus compounds
in the River Narew basin
Summary

In the period of 1997-2003, the research on the impact ofland use on the phosphorus contents in the River Narew water as well its main tributaries was conducted.
The research showed the increase in P concentrations is caused by: intensive agriculture, municipal and rainfall waste waters outf1ows. The average annual outf1ow of
total phosphorus amounted to 1.06 kg from l ha of a basin and ranged from 0.42 1.29 kg. Average concentration oftotal phosphorus was 0.42 and ranged from 0.160.92 mg-dm3• Phosphates amounted to 64% oftotal P amount in the studied water.
The lowest concentrations were stated during spring (0.27 mg P'dm-3), whereas the
highest one s in the summer when the outf1ow exceeded bioaccumulation. The highest concentrations and loads ofP were stated in agricultural river basins (the Rozoga,
Ruz, Orz), lower one s in forested basin (the Omulew) and mixed one s (the Biebrza
and the Upper Narew) whereas the lowest values characterized agricultural-forested
bas ins with lakes (pisa). The river outflow of phosphorus from agricultural areas was
3-times higher in comparison to its supply with rain water. In case of agriculturalforested basin it was 1.5 times higher. An important factor limiting P outflow from
the basins were soil properties especially grain size. It implies that, the sandy River
Omulew basin, although forested cover, showed the higher outflow than the agricultural-forested river basins.

dr Bozena Grabinska
Katedra Melioracji i Ksztaltowania Srodowiska,
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
10-749 Olsztyn, Pl. Lódzki 2
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ZASILANIE WÓD RZECZNYCH
SKLADNIKAMI MINERALNYMI W ZLEWNIACH ROLNICZYCH
NA PRZYKLADZIE DORZECZA NARWI

Bozena Grabinska, Józef Koc, Katarzyna Glinska-Lewczuk

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
Badania, których celem bylo okreslenie oddzialywan gospodarczych oraz warunków przyrodniczych na jakosciowe i ilosciowe zmiany chemizmu wód w dorzeczu
Narwi przeprowadzono w latach 1997-2003. Stwierdzono, ze wzrost stezen oraz wielkosci ladunków Ca2+, Mg2+,SO/, Na+, K+ i CI- powoduja: wzrost udzialu terenów
uzytkowanych rolniczo, doplyw zanieczyszczen komunalnych i splywy scieków burzowych. Odplyw omawianych skladników ze zlewni rolniczej byl trzykrotnie wyzszy od najnizszego w zlewni lesnej z jeziorami. Istotny wplyw na wielkosc odplywu
omawianych skladników z badanych zlewni ma zwartosc naturalnej pokrywy roslinnej, wlasciwosci gleby, melioracje oraz struktura uzytkowania zlewni.
Slowa kluczowe: zlewnie rolnicze, jakosc wód, skladniki mineralne, ladunek.

Abstract
The research aimed at determining the effects ofurban, agricultural and environmental conditions on the qualitative and quantitative changes in water chemistry of
the Narew River was conducted in the period of 1997-2003. The increase in the
concentrations and loads of Ca2+, Mg2+,SO/-, Na+, K+ and CI- was found to have
depended on the share of the land used for agriculture in the total basin area, the
supply of municipal pollutants and rain wastewater. The outf1ows of the mineral
elements from the agricultural basins, were three times as high as the unit loads exported from the forested basin with lakes. The analyses showed that natura l vegetation
cover, soil properties, reclamation systems and the structure ofland use significantly
affected the magnitude of the outf1ow of mineral elements to rivers.
Key words: agricultura1 basins, water quality, mineral compounds, load.
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Wstep
Jakosciowe i ilosciowe wahania chemizmu powierzchniowych wód plynacych
na obszarach wiejskich sa efektem udzialu jonów pochodzenia wietrzeniowego, lugowania gleb oraz ilosc skladników wprowadzonych do obiegu przez czlowieka jak
i w wyniku depozycji zanieczyszczen atmosferycznych. Wsród czynników istotnie
ksztaltujacych odplyw skladników chemicznych w wodach rzecznych wymienione
sa powszechnie: charakter zlewni (warunki przyrodnicze, intensywnosci agrotechniki), z której wynoszone sa substancje do wód oraz reakcja zlewni na warunki meteorologiczne, w tym glównie czestotliwosc oraz natezenie opadów [Durkowski 1997,
Koc i in. 2000].
Celem badan bylo rozpoznanie cech chemicznych wód rzecznych w zlewniach
zróznicowanych pod wzgledem sposobu zagospodarowania. Uzyskane wyniki dotycza czesci zlewni Narwi, która posiada szczególne walory srodowiskowe, przynalezy do obszaru "Zielonych Pluc" Polski, a wody rzeczne uzytkowane sa przez aglomeracje warszawska.

Material i metody badan
W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badan jakosci wód rzecznych
w zlewni Narwi (do przekroju w Zambskach Koscielnych) w latach 1997-2003, które
stanowia czesc szerszego projektu badawczego. Dla celów porównawczych wybrano
piec zlewni czastkowych: Omulwi (2053 km2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 km2),
Biebrzy (7057 km2) i górnej Narwi (6077 km2). Wymienione podsystemy sa istotnie
zróznicowane pod wzgledem warunków przyrodniczych oraz intensywnosci uzytkowania i zaludnienia. Podstawe opracowania uzytkowania ziemi stanowilo zdjecie
satelitarne wykonane z satelity Landsat TM w ramach programu CORINE LAND
COVER realizowanego w latach 1990 - 1992, w uzupelnieniu wykorzystano mapy
topograficzne.
W trakcie prac terenowych oprócz poboru próbek, które wykonywano raz w miesiacu (w okresie jesiennym i wiosennym zwiekszano czestotliwosc) odczytywano
stany wód (lata hydrometryczna). Oznaczenia skladników chemicznych wykonano
zgodnie z powszechnie przyjetymi metodami [Hermanowicz i in. 1999]. Podstawa
oceny jakosci wód plynacych bylo Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11
lutego 2004 roku (Dz. U. Nr 32, poz.284).
Wielkosci rocznych ladunków skladników mineralnych (Ca2+,Mg2+,Na+,K+,SO/-,
CI-) odplywajacych z obszaru badanej zlewni (kgha-I), okreslono jako iloczyn chwilowych przeplywów wody w ciekach i odpowiadajacych im stezen substancji.
Uzyskane wyniki analiz chemicznych (lacznie okolo 9070 wyników), poddano anali-
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zom statystycznym w ramach programów Microsoft Excel i Statistica 5.5 for Windows. Wykorzystujac zasoby wymienionych programów sporzadzono przedstawione w pracy wykresy oraz zestawienia tabelaryczne.

Wyniki i dyskusja
Zlewnie Narwi mozna zaliczyc do reprezentatywnych zlewni nizinnych, uzytkowanych rolniczo (63 % powierzchni zlewni stanowia tereny rolne), z duzym udzialem lasów (30% ogólu powierzchni), slabo zurbanizowanych i uprzemyslowionych
(tereny zantropogenizowane zajmuja 1,5 %). Pomimo wyraznie okreslonego charakteru zlewni (Rys. l), wystepuje tu duze zróznicowanie jednostek osadniczych (od
zabudowy luznej do zwartej - miejskiej), krajobrazowych i dzialalnosci czlowieka.

ITl5
100%
80%
60%

D3

40%

D2

20%
0%
górnej
Narwi

Biebrzy

Pisy

Rozogi

Omulwi

Rys. 1. Zróznicowanie uzytkowania ziemi na obszarze badanych zlewni
czastkowych. Oznaczenia: 1- tereny zurbanizowane, 2- grunty orne,
3- uzytki zielone, 4- lasy, 5- tereny podmokle i wody
Fig. 1. Differences in land use oj the sub-basins. Denotations: 1- urban areas,
2- arabIe lands, 3- grasslands, 4- Jorests, 5- wetlands and water
Prowadzony jest w zlewni intensywny [Prokopowicz 1997; Pietrzak 2002] i ekstensywny, "ekologiczny" chów zwierzat [Bartoszuk i in. 200 l] oraz uprawa zbóz,
dzialalnosc drobno i wielkoprzemyslowa, rzemieslnicza i uslugowa. Bezposrednio
nad Narwia polozone sa dwa miasta na prawach powiatu: Lomza i Ostroleka. Wyste-
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pujace zmiany jakosci wody wzdluz profilu podluznego Narwi sa rezultatem dostaw
skladnika z systemów nizszych ranga taksonomiczna oraz ze zlewni bezposredniej.
Srodowisko przyrodnicze badanych zlewni wykazuje zróznicowanie warunków
rozwoju rolnictwa, a przestrzenne wystepowanie form uzytkowania ziemi w ich obszarze cechuje duza mozaikowatosc. Ma to duzy zwiazek z parametryzacja geomorfologiczna zlewni (polozenie w zasiegu krajobrazu mlodo- i staroglacjalnego ), warunkami glebowo-klimatycznymi oraz infrastruktura sozologiczna. W krajobrazie
zlewni wystepuja: wysoczyzny bezjeziorne, powierzchnie sandrowe i wysoczyzny
jeziorne. Wsród powierzchniowych utworów geologicznych przewazaja piaski, piaski gliniaste oraz pyly i zwiry piaszczyste, na których wyksztalcila sie glównie pokrywa gleb: plowych, rdzawych i bielicowych. Udzial terenów uzytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni zlewni malal nastepujaco: zlewnia Rozogi > Biebrzy >
górnej Narwi> Pisy> Omulwi.
Zanieczyszczenie wód plynacych w zlewni Narwi wynika przede wszystkim
z rolniczej struktury uzytkowania jej powierzchni. Dodatkowo na jakosc wód negatywnie wplywaja zanieczyszczenia z miejskich jednostek osadniczych oraz scieki
deszczowe zarówno z terenów wiej skich jak i miejskich. Oprócz ingerencji czlowieka wplyw na wielkosc odplywu skladników mineralnych w wodach rzecznych wywieraja zmywy erozyjne i denudacja litosfery. W zaleznosci od rodzaju splywu (podpowierzchniowy, sródpokrywowy, powierzchniowy) migrujace wody nabieraja cech
srodowiska [Koc i in. 2000].
Na podstawie wyników badan z pismiennictwa [Garbarczyk 2000, Rossa 200 l],
oszacowano ladunek jonów wapnia, magnezu, potasu i chI orkowych zawarty
w sciekach deszczowych obciazajacy wody oraz jednostke powierzchni w zlewni
Narwi. Wedlug obliczen do wód Narwi z obszarów zurbanizowanych wraz ze sciekami deszczowymi w skali roku dostarczane jest 7,5 tys. ton Ca2+oraz 2,2 tys. ton Mg2+,
0,35 tys. ton K+ i 4,4 tys. ton C1-(Tab. 1).
Koncentracja substancji mineralnych w wybranych typach wód byla wyraznie
uzalezniona od warunków przyrodniczych i uzytkowania srodowiska (Tab. 2).
Opady na badanym obszarze wykazywaly stosunkowo mala koncentracje omawianych skladników, co klasyfikowalo wody opadowe w I (bardzo dobrej) klasie
jakosci. Jednostkowe zawartosci wskazników zasolenia w wodach opadowych równiez lokowaly je jako bardzo dobre [Koc i in. 2003, Sapek, Nawalany 2003]. Wody
badanych doplywów i Narwi wedlug sredniej wartosci stezen wskazników zasolenia
byly w II (dobrej) klasie jakosci. W II (dobrej) klasie jakosci miescily sie wody gruntowe, natomiast wody zródlane klasyfikowaly sie nizej, w III (zadowalajacej) klasie
jakosci. Skladnikiem, który obnizal jakosc wód rzecznych oraz gruntowych do II
klasy, a wód zródlanych do III klasy byl wapn.
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Tabela 1. Stezenia wybranych skladników mineralnych w sciekach deszczowych i
splywach roztopowych z terenów miejskich i wiejskich oraz obciazenie
wód Narwi zanieczyszczeniami zawartymi w sciekach opadowych
Table 1. Concentrations oj the mineral elements in rain wastewater and melting
water Jrom rural and urban areas as well as the loads oj pollutants
supplying the Narew River Jrom rain waste water

1960
34
above
aa village
1140
beneath
village
Jednostka
za
WSIa
Wielkosc
Amount
kgroztopowe
'ha'lyr-l
346
scieki
deszczowe
rain
waste
water
421
rain
waste
water
4421
2232
Ca2+
okres
roztopów
lub
po
duzych
opadach
5,1
4,4
0,13
1,59
150,7
cr
232,2
46,6
63,2
31,6
80,4
33,0
0,80
24,0
152,8
K+
tones'yr'I
melting
water
splywy
splywy
roztopowe
kg'ha-l.('
-- ton'rok'
112,3
Mg2+
Unit
7451
451,3
mg'dm'3 97,4
2,68
zabudowa
wielorodzinna
tlats
ter
intensive
Ladunek
skladników
w
zlewni
99,1
City
centre
Tereny
in the
Narew rainfall
basin
from
urban
Rural
areas,point
gauging
przed wsia
przekrój

Srednie wartosci stezen wapnia za caly okres w punktach kontrolnych na Narwi
miescily sie w przedziale 58,9-83,3 mg'dm3 (ryc. 2).
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Rys. 2. Zmiany srednich stezen skladników mineralnych w profilu podluznym rzeki
Narew
Fig. 2. Changes in average concentrations oj mineral elements in longitudinal
profile oj the Narew River
Tabela 2. Srednie i ekstremalne zawartosci skladników mineralnych w wybranych
typach wód krazacych w zlewni Narwi
Table 2. Average and the range oj concentrations oJmineral ions in the typ es oj
water cycling in the Narew River basin

sol

Wody

(102-118,4)

15.4
(31,6136,4)
9,7
2,5
17,8
32,1
1,2
15,6
37,9
(0,1-17,2)
14,4
41,9
20,5
0,6
2,9
(0,1-12,3)
2,6
0,7
(0,1-11,7)
7,1
11,0
(0,3-5,0)
(46,4-89,8)
25,1
14,2
50,2
13,7
1,9
(45,0-54,1)
(16,5-73,0)
(9,0-79,0)
(0,Q2-20)
(1,6-81,7)
(10,3-25,8)
(14,1-19,6)
(12,2-15,4)
(0,5-55,0)
(5,0-81,5)
(3,2-12,
(1,0-149)
13,0
(14,7-16,9)
(1,4-4,8)
(5,8-21,5)
(1,6-2,1)
l)
(6,0-53,0)
(2,8-19,3)
(4,0-26,
(1,0-5,5)
l)
69,7
Na+
K+
Ca2+
77,6
Srodowisko
cr
III I (3,3-35,8)
Mg2+
11,9
(0,1-47,3)
(36-192,0)
72.8
109,5
3,6
Spring
water
Wody
Narwi
doplywów

mg'dm-3
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Zakres srednich stezen dla wód doplywów w profilach przyujsciowych byl wezszy, wynosil 60,9-79,7 mgdm3 (Rys. 3).
Wedlug stezen Ca2+wody wszystkich badanych rzek byly w II (dobrej) klasie
jakosci, ale wyzsze stezenia skladnika wystapily w zlewniach: rolniczo-lesnych (Biebrzy, Pisy) i lesno- rolniczej (górnej Narwi) oraz rolniczej (Rozogi), niz lesnej (Omulwi). Wody Narwi charakteryzowaly szersze zakresy srednich stezen Na+, K+, SO/ i
Cl- niz dla wód omawianych doplywów, jedynie zakres stezen Mg2+ksztahowal sie
odwrotnie i dla wód doplywów byl szerszy niz dla wód Narwi. Jakosc wód Narwi
w profilu podluznym (Rys. 2) oraz badanych doplywów w profilach przyujsciowych
(Rys. 3) wedlug srednich stezen kationów magnezu, siarczanów i chlorków odpowiadala I klasie jakosci.
Przeprowadzone analizy potwierdzily, ze wplyw na wielkosc stezen kationów
wapnia i sodu oraz chlorków (Rys. 3) ma dostawa zanieczyszczen pochodzenia komunalnego i bytowo-gospodarczego z osrodków miejskich (302 km), w tym glównie
aglomeracji bialostockiej (262 km). Nieistotny wplyw na pogorszenie jakosc wód
rzecznych pod wzgledem srednich stezen siarczanów oraz kationów wapnia ma udzial
terenów uzytkowanych rolniczo (117 km). W przypadku pozostalych omawianych
skladników ich stezenia maleja z biegiem Narwi. Wsród badanych zlewni czastkowych naj nizsze srednie stezenia wszystkich badanych skladników wystapily w wodach odplywajacych ze zlewni lesnej (Omulwi).
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Rys. 3. Zmiany srednich stezen skladników mineralnych w wodach wybranych
doplywów w profilach przyujsciowych
Fig. 3. Changes in concentrations oj mineral elements in water oj the selected
tributaries at out/et cross-sections
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Ryc. 4. Zróznicowanie wielkosci sredniego rocznego ladunku skladników
mineralnych wynoszonych wodami Narwi w profilu podluznym
Fig. 4. Changes in average annualload oj mineral elements transported along the
Narew River

Na podstawie zróznicowania wielkosci ladunku wybranych skladników mineralnych obliczonych dla badanych zlewni czastkowych (Tab. 3) oraz transportowanych
wodami Narwi (Rys. 4) mozna wnioskowac, ze struktura uzytkowania ziemi modyfikuje wymywanie skladników mineralnych pod wzgledem ilosci w odplywie ze zlewni. Najwyzsze posród badanych srednie roczne ladunki kationów wapnia, sodu, potasu oraz siarczanów i chlorków odplywaly z jednostki powierzchni zlewni rolniczej
Rozogi, gdzie udzial terenów rolnych nalezal do najwyzszych posród badanych (ok.
60 % powierzchni zlewni). Trzykrotnie wyzszy ladunek omawianych skladników
wynoszony wodami Rozogi w stosunku do ladunku odplywajacego wodami Omulwi
(Tab. 3) jest wyrazem nie tylko wysokiego udzialu terenów uzytkowanych rolniczo
w ogólnej powierzchni zlewni, ale równiez wysokiego (60 %) udzialu gleb lekkich
oraz funkcjonowania sieci rowów melioracyjnych ulatwiajacych odplyw wód. W zlewni Omulwi pomimo wysokiego udzialu gleb lekkich, ograniczajaco na procesy wymywania skladników mineralnych oraz przemieszczanie sie ich do wód rzecznych
wplywa naturalne pokrycie terenu. Szata roslinna, a w szczególnosci lasy, które
w zlewni Omulwi zajmuja okolo 55 % ogólnej powierzchni zlewni, regulujac odplyw wód, zapobiegaja zwlaszcza gwahownym roztopom i zmniejszaja erozyjne wy-
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noszenie z podloza skladników oraz maja wplyw na procesy wietrzenia chemicznego
[Koc i in. 2000].

Tabela 3. Sredni roczny ladunek skladników mineralnych wynoszonych wodami
badanych doplywów w profilach przyujsciowych
Table 3. Average annualload oJmineral element transported by the tributaries oj
the Narew River at outlet cross-sections

zlewni

Forested and
Zlewnia lesna

Narwi
Biebrzy
Ladunek
Pisyw kg·ha·1.rok1
2,7
23,5
17,5
111,5
Narwi
115,9
48,6
34,2
50,3
69,2
50,7
11,4
4,5
22,8
6,8
18,6
17,6
181,5
64,5Basins
107,0 Load in kg'ha'1.yr·l
Uzytkowanie
K+
12,5
25,1
4,6
127,2
19,6
14,0
13,0
6,6
22,1
23,8
10,9
4,3
4,2
7,3
31,3
126,3
Na+
25,5
Ca2+
SO/
Mg2+
Zlewnie
Omulwi
Rozogi
górnej
Rolniczo-lesne

cr

Wplyw na wielkosc ladunku omawianych skladników wynoszonych wodami
Narwi ma dostawa zanieczyszczen bytowo-gospodarczych z aglomeracji bialostockiej (górny odcinek rzeki). Wzrost sredniego rocznego odplywu jednostkowego kationów wapnia oraz siarczanów ponizej 147 km biegu rzeki jest wynikiem doplywu
zanieczyszczen z Ostroleki i Rózana (Rys. 4).
Srednie, roczne ladunki omawianych skladników, za wyjatkiem kationów potasu, odplywajacych wodami Narwi oraz badanych doplywów byly znacznie wieksze
od dostarczanych przez opad. Jedynie w zlewni Omulwi dostawa z opadu kationów
sodu, potasu oraz chlorków przewyzszala odplyw ze zlewni, natomiast róznica bilansowa w przypadku kationów wapnia, magnezu i siarczanów byla znacznie nizsza
w porównaniu do pozostalych omawianych zlewni czastkowych.
W badanych zlewniach wystapily wysokie wspólczynniki jednostkowego odplywu (w> l) skladników mineralnych (Tab. 4), co swiadczy o ubozeniu wymienionych
obiektów w te skladniki. Najwyzszym posród badanych ubytkiem omawianych skladników zaznaczyla sie rolnicza zlewnia Rozogi, która ze wzgledu na lokalizacje
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w obszarze Sandru Mazursko-Kurpiowskiego charakteryzuje sie wysokim udzialem
gleb lekkich, podatnych na straty skladników na drodze wymywania. Najnizsze wartosci wspólczynnika uzyskala polozona w obrebie tej samej jednostki geomorfologicznej zlewnia lesna Omulwi, w której ubytek z podloza dotyczyl kationów wapnia
i magnezu oraz siarczanów (w>l). W zlewni Omulwi wystapila akumulacja kationów sodu i potasu oraz chlorków (w<l), a ograniczajaco na migracje skladników
wplywaja kompleksy lesne oraz jeziora. Wsród skladników najwyzszy wspólczynnik posiadal wapn. Ze zlewni rolniczej (Rozogi) odplywalo go dwunastokrotnie wiecej anizeli wynosil doplyw z opadu, w przypadku magnezu zaobserwowano siedmiokrotne zwiekszenie odplywu, dla sodu 2,7-krotne, potasu 1,8-krotne, siarczanów 8krotne i 2,4-krotne w przypadku chlorków. Natomiast ze zlewni lesnej (Omulwi)
odplyw wapnia wodami byl czterokrotnie wyzszy niz dostawa z opadu, a 2,S-krotnie
w przypadku magnezu i siarczanów. Wzrost wymycia dotyczy skladników bedacych
produktami chemicznej denudacji litosfery, a tak duze uruchamianie oraz migracja
skladników wynika z kwasnego odczynu opadów i podatnosci gleb bielicoziemnych
na wymywanie kationów glównych i anionów [Koc i in. 2000].

Tabela 4. Wspólczynnik jednostkowego odplywu skladników mineralnych ze zlewni
czastkowych Narwi
Table 4. The coejjicient oj the unit outjlow oj mineral elements Jrom the Narew
River sub-basins
Forested and
Zlewnia lesna Forested

Narwi
W spólczynnik
odplywu w Oj
Zlewnie
Basin
cr7,22
0,66
8,18
3,68
8,32
8,58
1,10
1,13
1,94
1,70
1,57
8,23
5,03
0,86
6,39
2,49
2,43
0,83
1,05
0,90
2,48
1,32
1,68
1,91
4,18
Narwi
3,66
8,43
2,38
2,67
1,79
5,22
1,46
Biebrzy
6,79
11,75
K+
Na+
Rozogi
Pisy
SO/Mg2+
Omulwi 4,91
Ca2+
Uzytkowanie
zlewni górnej
Index of the outflow w *) [-]

Iw

[-]

- wspólczynnik jednostkowego odplywu skladników mineralnych = odplyw fluwialny/dostawa
atmosferyczna skladnika, .w w - lndex of the unit outflow of the from a basin =the fluvial outflow/
atmospheric supply
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Wielkosci sredniego rocznego ladunku skladników mineralnych obliczone dla
badanych zlewni czastkowych sa porównywalne z wartosciami sredniego odplywu
skladnika ze zlewni krajobrazu lesnego i rolniczego okreslanymi w pismiennictwie
[Glinska-Lewczuk, Koc 2003, Koc i in. 2000].

Wnioski
l. Wplyw na jakosc wód rzecznych wedlug wartosci stezen skladników mineralnych mial udzial terenów uzytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni zlewni.
Dodatkowo na obnizenie jakosci wód rzecznych w zlewni górnej Narwi wplywa
obecnosc jednostek miejskich (glównie Bialegostoku i Choro szczy) oraz doplyw
scieków deszczowych z terenów wiejskich i miejskich. Intensyfikacja rolnictwa
wysoki (ok. 60 %) udzial gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni Rozogi oraz
funkcjonowanie sieci rowów melioracyjnych w dolinie rzecznej sprzyjaja przemieszczaniu skladników do wód rzecznych. Wody krazace w zlewni Narwi pod
wzgledem srednich stezen wskazników zasolenia mozna uszeregowac nastepujaco: wody opadowe < wody rzeczne i gruntowe < wody zródlane.
2. Wielkosc ladunku skladników odplywajacych jednostki powierzchni zlewni Narwi zalezala od udzialu terenów uzytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni
zlewni. Ladunki wynoszone wodami ze zlewni rolniczej (Rozogi) byly trzykrotnie...wyzsze od naj nizszego jednostkowego odplywu w zlewni lesnej Omulwi
z J eZlOraml.
3. Analiza porównawcza wielkosci ladunków substancji mineralnych wynoszonych
ze zlewni zróznicowanych pod wzgledem warunków przyrodniczych, intensywnosci uzytkowania i zaludnienia w stosunku do obciazenia zlewni substancjami
z opadów (w= odplyw/opad) wykazala, ze udzial gleb lekkich, naturalne pokrycie
terenu oraz struktura uzytkowania zlewni istotnie modyfikuja wielkosc wymycia
skladników do wód rzecznych. W zlewni rolniczej Rozogi dokonal sie najwyzszy
ubytek omawianych skladników, natomiast w zlewni lesnej Omulwi z jeziorami
a akumulacja wystapila dla Na+, K+ oraz CI-.
ubytek dotyczyl Ca2+, Mg2+ i

sot,
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Delivery oC mineral components to rivers
in rural basins -a case study oC the Narew River basin

Summary
The research aimed at determining the effects of urban, agricultural and environmental conditions on the qualitative and quantitative changes in water chemistry of
the Narew River and some ofits tributaries. The study was conducted in the period of
1997-2003. The increase in the concentrations and loads ofCa2+, Mg2+,SO/, Na+, K+
and CI- was found to have depended on the share of the land used for agriculture in
the total basin area, the supply of municipal pollutants and rain wastewater. The
outflows of the mineral elements from the agricultural basin (the Rozoga River),
were three times as high as the unit loads exported from the forested basin with lakes
(the Omulew River). The loss of Ca2+,Mg2+and SO/ (w > l) was determined in all
the basins, whereas the accumulation ofNa+, K+ and Cl- (w < l) took place only in
the forested basin of the Omulew River. The analyses showed that natural vegetation
cover, soil properties (grain size), reclamation systems and the structure of land use
significantly affected the magnitude of the outflow of mineral elements to rivers.
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OBIEG POTASU W EKOSYSTEMACH WODNYCH
OBSZARÓW ROLNICZYCH

Katarzyna Glinska-Lewczuk

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt
W pracy zaprezentowano przeglad badan prowadzonych nad obecnoscia potasu
w róznorodnych ekcsystemach wodnych na Pojezierzu Mazurskim na tle badan tego
skladnikach w wodach innych rejonów Polski. Celem pracy bylo przedstawienie zródel
potasu w wodach oraz czynników decydujacych o jego obiegu w zlewniach i zachowania sie w srodowisku wodnym w warunkach przyrodniczych Polski. Potas, obok
azotu i fosforu, nalezy do najbardziej wrazliwych wskaznikow jakosci wody i podatnosci systemów wodnych na zmiany troficzne.
Key words: potas, jakosc wody, ladunek, ekosystemy wodne

Abstract
In the paper is presented an overview of the research conducted in the Mazury
Lake District on the presence of potassium ions in water ecosystems, on the background of the research on this ion in water in the other regions in Poland. The aim of
the paper was to show sources of potassium, factors limiting its transport within a
catchment area as well as its behaviour in water ecosystems. Potassium, besides nitrogen and phosphorus, belongs to the most sensitive parameters of water quality to
the trophic changes in water ecosystems.
Key words: potassium, water quality, load, water ecosystems

Rola potasu w srodowisku wodnym
Potas nalezy do glównych
makroelementów
zawartych
w wodach
powierzchniowych i podziemnych. Pomimo tego, iz jest najmniej licznym sposród
najwazniejszych kationów jest takze najmniej zmiennym ilosciowo. Potas jest
pierwiastkiem zblizonym pod wzgledem wlasciwosci chemicznych do sodu, bowiem
w litosferze wystepuja one z podobna czestotliwoscia: Na- 2,76 % wag., K - 2,50%
wag. Potas ma jednak zdecydowanie wiekszy promienjonowy (l ,42A) i nieco nizszy
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potencjal jonowy (Na - 0,99 aK 0,72) i nizsza elektroujemnosc (Na - 0,9, K 0,8).
Wspólczynnik biogenicznego pochlaniania potasu przekracza 1, co sprzyja jego
bioakumulacji w srodowisku. Regulujac intensywnosc procesów oksydo-redukcyjnych
w materii organicznej wywiera wplyw na synteze amidów i bialek z jonu amonowego
z udzialem glikozy. Potas wplywa dodatnio na wlasciwosci koloidów organicznych,
zwiekszajac ich stopien uwodnienia. Jednak jego biogeniczna akumulacja nie
rozwiazuje problemu zaopatrzenia organizmów w ten pierwiastek, gdyz jest
pierwiastkiem deficytowym w wielu krajobrazach. Sprawia to, ze obieg biologiczny
ma ogromne znaczenie w geochemii potasu.
Potas odgrywa wazna role fizjologiczna w organizmach roslin i zwierzat.
W organizmach zwierzat potas stanowi ok. 0,35% ogólnego ciezaru ciala i jest
skladnikiem mineralnym wszystkich komórek, w których bierze udzial w utrzymaniu
cisnienia osmotycznego oraz stezenia jonów wodorowych. U roslin potas wplywa na
przemiane wodna, weglowodanowa i azotowa oraz wzmaga intensywnosc fotosyntezy.
Niedobór potasu w diecie powoduje oslabienie ustroju oraz porazenie miesni. Jak
dotad nie stwierdzono ujemnego wplywu nadmiaru potasu na stan srodowiska
przyrodniczego, w tym na przyspieszenie procesu eutrofizacji wód czy jakosci wody
pitej i do celów gospodarczych. Nadmiar potasu moze zachwiac w pewnym stopniu
równowage miedzy Oz a COz w wodach, jednak nie powoduje wiekszych skutków.
Niektórzy autorzy podaja stezenie 40 mg Kdm·3 wody jako niekorzystne.
Wysoka biogenicznosc potasu moze sie wiazac zjego radioaktywnoscia [O'Neill
1998]. Izotop K40, który wystepuje w ilosci 0,012 % ogólnej liczby atomów potasu
jest radioaktywny. Pierwsze organizmy na ziemi pochlaniajac potas otrzymywaly nie
tylko substancje o okreslonych wlasciwosciach chemicznych, ale takze dodatkowo
zródlo energii dzieki rozpadowi radioaktywnemu. Moglo to byc wygodniejsze dla
roslin anizeli pobór sodu i w ten sposób wyksztalcil sie szlak biogeochemiczny
pochlaniania potasu.

-ródla potasu w ekosystemach

wodnych

Pierwotnym zródlem K w wodach podziemnych sa mineraly skal krystalicznych
rozkladajace sie w procesach wietrzenia [Macioszczyk, Dobrzynski 2002]. Wieksza
czesc atomów potasu jest w litosferze zwiazana z krzemianami. Tworzy on latwo
rozpuszczalne zwiazki z zasadowymi anionami litosfery (el', SO/" Coz', PO/).
Rozpuszczalnosc soli potasowych: sylwinu KCl, kainitu KCIMgS04'3Hp,
karnalitu
KMgCl3Hp, polihalitu ~MgCaZ(S04)4jest wyzsza niz halitu. W przyblizeniu 90%
potasu pochodzi z wietrzenia krzemianów, zwlaszcza skalenia potasowego (szpat
polny) oraz miki (Rys. 1).
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Fig.l. Geochemical cycle oj potassium acc. to O 'Neill (1998)

Procesy wietrzenia skalenia potasowego zachodza bardzo powoli. Stosunkowo
szybko wietrzeje natomiast biotyt dostarczajac do wód podziemnych jony potasu.
Jony te sa jednak natychmiast adsorbowane przez mineraly ilaste i koloidy oraz
selektywnie wychwytywane przez rosliny, w zwiazku z czym w wodach podziemnych
najczesciej wystepuja w nieznacznych ilosciach. Stosunkowo duze zawartosci potasu
w wodach podziemnych moga byc zwiazane z lokalnymi wystapieniami soli
potasowych, gdzie zawartosc potasu w zlozu moze osiagac nawet 20-50 % kationów
[Macioszczyk, Dobrzynski 2002]. Pewnych ilosci potasu do wód podziemnych moze
dostarczac równiez rozklad substancji organicznej. Wspomniane juz procesy adsorpcji
przez mineraly ilaste i biologiczne pochlanianie usuwaja go jednak z wód
podziemnych.

02-1,32
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Potas uwazany jest za jeden z pierwiastków urodzaju, których przedawkowanie
latwo zanieczyszcza wody gruntowe. Intensywne nawozenie nawozami organicznymi
równiez moze podwyzszac zawartosc jonów K w wodach gruntowych [Macioszczyk,
Dobrzynski 2002]. Czesc jonów potasowych moze pochodzic z depozycji opadowej.
Ich stezenia w wodzie opadowej sa nizsze niz w wiekszosci wód rzecznych i ksztaltuja
sie nad kontynentami w zakresie O,l - 0,5 mgdm3, natomiast nad morzami i w strefach
przybrzeznych zawartosc K+ nieznacznie wzrasta 0,2-0,6 mgdm3 [Berner i Bemer
1987]. W Polsce, stezenia K+w opadach wystepuja zwykle w przedziale 0,1- 2,20 mg
Kdm3 (Tab. l). W skali regionów wykazujapod tym wzgledem duze zróznicowanie:
np. na Mazowszu stwierdzono zawartosc potasu od 0,1 do 17,2 mg Kdm-3 [Sapek,
Nawalany 2004].
Roczna depozycja potasu wnoszonego z opadami na obszarze Polski jest takze
zróznicowana i wynosi od 0,11-10,20 kgha-I. W rejonie nadmorskim jego doplyw do
gleby ocenia sie na 5,6 kg ha-I, w górach 4,8 kgha-I, natomiast obszary zurbanizowane
moga przyczyniac sie do zwiekszenia doplywu K+ do gleby nawet do 12,2 kgha-I
[Koc 1994]. Jak wykazaly badania Pawlika-Dobrowolskiego [1993] kolejne fazy
opadu zawieraja coraz mniejszy ladunek potasu: od 5,4 w fazie poczatkowej do 0,2
kg ha-1 w fazie koncowej. Im dluzszy jest opad tym róznice miedzy wielkoscia
ladunków K sa mniejsze.
Tabela 1.
Table 1.

mg Kdm-3
Karpaty Zachodnie

Stezenia i ladunki potasu wnoszone na obszar zlewni z opadem
atmosferycznym
Concentrations and loads of potassium entering catchments with rain
water

Pawlik-Dobrowo1ski
i in
0,07-0,98
kgConcentratio
Kha-1
Load
Koc
1994
b.d.
Paluch
Koc
iSolarski
ii in.
200
l1994
Kostrzewski
iin.
in.2003
1994
Stezenie
3,52
1,50-10,20
0,22-0,69
0,10-0,70
1,82-3,92
Solarska,
1,0-4,20
1,6-6,2
0,50-0,60
0,10-0,14
Sapek,
0,10-17,20
0,00-2,20
Nawalany
2004
Glinska-Lewczuk,
0,11-7,33
1,61-1,96
Koc
2003
Rajda
in.
1995
Reference
Zródlo
0,64
0,33-0,71
Ladunek
1993
Pomorze Srodkowe
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Wody opadowe oddzialuja na przebieg procesów glebowych i chemizm wód nie
tylko na skutek depozycji substancji chemicznych. Jedna z podstawowych przyczyn
degradacji gleb jest proces przemywania gleb przez kwasne deszcze powodujacy ich
zakwaszanie i zubozenie w próclmice oraz skladniki pokarmowe, co przej sciowo lub
trwale obniza zyznosc gleb. Zatem proces wymywania potasu z gleb do wód moze
byc szczególnie intensywny na obszarach o wyraznie kwasnych opadach lub
poiedynczych opadach o znacznej wysokosci i bardzo niskim pH oraz malej odpornosci
gleb i wód na degradacje [Koc i in. 2003].
Potas z racji swych wlasciwosci chemicznych lub sorpcyjnych gleb, dostaje sie
do wód glównie wskutek erozji. Sole potasowe sa zatrzymywane przez kompleks
sorpcyjny gleb, niemniej jednak wiazanie ich slabnie wyraznie w miare zakwaszania
gleb. W glebach kwasnych latwo przechodza do roztworu i wraz z innymi jonami
ulegaja wyplukaniu. Badania nad zawartoscia substancji chemicznych w zlewniach
podgórskich wykazaly, ze koncentracja potasu w materiale unoszonym jest
wielokrotnie wyzsza w porównaniu z materialem rozpuszczonym. Uzyskano
. nastepujace wielkosci stosunków zawartosci K w wodzie: K:Cljak 1:3-10 w materiale
rozpuszczonymijak
1:0,14 w materiale unoszonym oraz K:Najak 1:2-5 ijak 1:0,25
w materiale unoszonym [Pawlik-Dobrowolski i in. 1993].
Potas do wód podziemnych moze sie równiez dostawac w wyniku zanieczyszczen
bytowo-gospodarczych czy tez przemyslowych. W sciekach bytowych od jednego
mieszkanca znajduje sie dziennie 4,98 g K co daje rocznie 1,82 kg K (Koc 1994).
Scieki przemyslu rolno-spozywczego zawieraja olbrzymi ladunek zanieczyszczen,
w tym takze potasu. Najwieksza koncentracje potasu stwierdzono w sciekach
z drozdzowni (357-1335 g Km'3), krochmalni (323,7 g Km3) oraz przemyslu
drobiarskiego i miesnego (odpowiednio: 145 i 118 g Km3). Niebezpieczne dla srodowiska
wodnego moga byc odcieki z wysypisk komunalnych, w których stezenia K+osiagaja
1490 mgdm-3 (Koda i in. 1998).
Istotnym zródlem potasu jest produkcja rolna. Straty potasu wynikajace z produkcji
zwierzecej (w systemie bezsciólkowym) zaleza glównie od przyjetej metody
przechowywania obornika. W wyniku skladowania obornika do wód gnojowych
przechodzic moze ok. 2 kg K w przeliczeniu na l SD. Redukcja zawartosci potasu na
oczyszczalni gnojowicy trzody chlewnej wynosi 27 %. Niemniej jednak nieprawidlowe
skladowanie odchodów zwierzecych moze byc przyczyna zanieczyszczenia wód
i gleb a odplyw potasu moze wzrosnac do 25 kg w przeliczeniu na sztuke duza, co
rocznie dorównuje zanieczyszczeniom pochodzacym od 9 mieszkanców. W przypadku
duzych ferm waznym zródlem potasu sa soki kiszonkowe, gdyz zawaIiosc w nich
potasu dorównuje zawartosci K w gnojowicy. Ocenia sie, iz np. z l tony traw
i koniczyny o wilgotnosci 80 % zlozonych w silosie warstwa 5 m odplywaja soki
zawierajace 0,8 kg potasu, a z lisci buraczanych 0,9 - 1,0 kg [Koc 1994].
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Wykorzystanie w produkcji roslinnej gnojowicy, w warunkach prawidlowego
stosowania, powoduje iz zwiazki w niej zwarte oraz produkty ich przemian przechodza
do roztworu glebowego i moga przemieszczac sie wraz z woda. W przypadku potasu
zawartego w gnojowicy ok. 90-95 % tego skladnika wystepuje w formach
rozpuszczalnych w wodzie. Dlatego tez bezposrednio po jej zastosowaniu K
przechodzi do roztworu glebowego, z którego jest sorbowany i pobierany przez rosliny.
Wymyciu ulegnie natomiast nadmiar potasu przekraczajacy zdolnosc sorpcyjna gleby.
Ocenia sie, iz jest to od kilkunastu do kilkudziesieciu procent potasu wniesionego
z gnOJOWICa.

Zawartosc potasu w wodach
Najwieksze zasoby potasu zawieraja wody morskie. W ich roztworze K2S04
wystepuje w ilosci 0,863 g kg' I [Rózanska 1999], co oznacza 2,5 %-owy udzial w
skladzie chemicznym tych wód. Zawartosc jonów potasu wynosi 1,10 % i zajmuja
one szóste miejsce w skladzie chemicznym wód po jonach: Cl-, Na+, SO/, Mg2+

i

Ca2+.

Wody plynace. Rzeczywista zawartosc potasu w skladzie chemicznym wód
rzecznych na swiecie wg Berner i Berner [1987] utrzymuj e sie na zblizonym poziomie
i wynosi srednio 1,4 mgdm·3 wystepujac w granicach od 1,0 mgdm-3 (Ameryka
Poludniowa) do 1,8 mgdm·3 (Europa). Srednie stezenia potasu w rzekach Polski
wynosily w latach 50-tych XX w. od 2 do 4 mgdm-3, choc zakres stezen tego
pierwiastka wynosil 1,2- 54,0 [Starmach i in. 1976 za Stangenbergiem 1958]. Wyniki
analiz skladu chemicznego wybranych rzek Polski wykonane w 1996 roku
w przekrojach reperowych Monitoringu Powierzchniowych Wód Plynacych [STAN
'" 1997] wykazaly, iz srednie roczne stezenie potasu wynosi 4,67 mgdm-3 wahajac sie
od 1,4 do 10,3 mgdm'3 (Rys. 2).
Najwyzsze stezenia K odnotowano w przekrojach reperowych w górnych
odcinkach biegu Wisly i Odry (powyzej 8 mgdm-3), naj nizsze natomiast stwierdzono
dla rzek Przymorza (w kazdym przypadku ponizej 5 mgdm-3). Jony potasu wystepuja
w strukturze chemicznej odplywu rzecznego na czwartym miejscu wsród kationów
po jonach Ca2+,Mg2+i Na+ [Gierszewski 1994, Kostrzewski i in. 1994].
Roczny ladunek potasu wnoszony do Baltyku wodami Wisly, Odry i 9 rzek
Przymorza oszacowano na 294 tys. ton, co daje srednie wymycie K z powierzchni
Polski na poziomie 9 kgha·1 rokl•
Zbiorniki wodne. Wystepowanie okreslonych typów hydrochemicznych wód
jeziornych zalezy od strefy klimatycznej. W zadnej z nich potas nie jest jonem
dominujacym i nie znajduje sie w grupie jonów decydujacych o fazie hydrochemicznej.
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Jedynie w strefie stepów jon potasowy wraz zjonem sodu tworza grupe hydrochemiczna
typu SO/-, HC03-, Na'- i K; [Choinski 2000]. Stezenie potasu w wodach jezior w
Polsce zasadniczo nie rózni sie od wód rzecznych. Na podstawie badan
hydrochemicznych wykonanych przez Marszelewskiego [2001] na 39 zbiornikach
Pojezierza Mazurskiego stwierdzono zawartosc potasu wynosi od 0,2 mgdm-3 do 36,5
mgdm3,
przy sredniej 4,3 mgdm3.
Jakosc wódjezior w zasadniczy sposób zalezy od sposobu zagospodarowania ich
zlewni. Zlewnie ponad polowy jezior w Polsce, a takze zdecydowanej wiekszosci
oczek wodnych maja charakter rolniczy. Jakkolwiek w ostatnich latach zuzycie
nawozów zarówno sztucznych, jak i naturalnych, wyraznie zmniejszylo sie w naszym
kraju, to jednak rolnictwo i hodowla pozostaja nadal waznym zródlem wzbogacenia
wód w potas. Najmniejsza ilosc potasu zawieraja wody jezior na terenach zalesionych,
najwieksza natomiast wody zbiorników na terenach o intensywnej gospodarce rolnej
i obszarach miejskich.
W wodach oczek wystepujacych na obszarach lesnych stwierdzono czterokrotnie
nizsze stezenie K+ w porównaniu do oczek polozonych w zlewniach uzytkowanych
jako grunt omy [Koc, Nowicki 1997]. W ramach tych samych badan wykazano, iz
najbardziej narazone na doplyw potasu sa male zbiorniki wodne (oczka wodne) o
charakterze bezpodplywowym, polozone w niewielkich uzytkowanych rolniczo
dolinach. Zawartosc potasu w wodzie takich obiektów moze osiagac 307 mgdm-3,
przy sredniej 60 mg·dm-3. Odplyw powierzchniowy moze zmniejszyc zawartosc tego
skladnika
w wodzie czterokrotnie,
natomiast
przeplywowosc
- niemal
dziewieciokrotnie.
Wody podziemne.
Jon potasu wystepuje we wszystkich wodach podziemnych, lecz nigdy nie jest on
jonem dominujacym. Wsród glównych skladników wód podziemnych potas odgrywa
pod wzgledem ilosciowym najmniejsza role. Zawartosc tego skladnika wyraznie
wzrasta wraz z mineralizacja wód, ale podwyzsza sie wówczas wartosc wskaznika
Na+/K+. Oznacza to, ze w wodach o malej mineralizacji (ponizej 1 gdm3) znajduje
sie niewiele potasu, lecz moze stanowic on ok. 1/3 zawartosci wszystkich metali
alkalicznych. W slabo zmineralizowanych wodach typu HC03--Ca2+ srodkowej Europy
wskaznik Na+/K+wynosi srednio 3,4. Na Nizu Polskim wody podziemne maja ten
wskaznik od 0,2 do 0,9, a w wodach silnie zmineralizowanych zmienia sie on od 2 do
nawet 600 przy najczesciej pojawiajacych sie wartosciach 30 - 200. Porównanie
tych wartosci potwierdza intensyfikujacy sie wraz z glebokoscia, a co za tym idzie
i mineralizacja wód, wplyw procesów adsorpcyjnych prowadzacy do wzglednego
zubozenia wód podziemnych w stosunku do sodu. Maksymalna zawartosc K+
w zwyklych wodach podziemnych wynosi 15,5 gdm3 (Macioszczyk, Dobrzynski 2002).
Najbogatsze w potas sa podziemne wody lecznicze. W Polsce najzasobniejsze w potas
sa szczawy, zwlaszcza o typie wodoroweglanowo-sodowym, wsród których rodzina
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wód mineralnych "zuber" wystepujaca w rejonie Karpat fliszowych zawiera jonów
potasu ponad 300 mgkg-1 [Pazdro, Kozerski 1990].

Czynniki wplywajace na doplyw potasu do wód
Migracja potasu w srodowisku wodnym to efekt z jednej strony indywidualnych
wlasciwosci tego jonu oraz zapotrzebowania na ten niezbedny dla prawidlowego
rozwoju roslin i zwierzat skladnik pokarmowy, natomiast z drugiej to zestaw
czynników zewnetrznych tworzacych srodowisko fizyczno-geograficzne zlewni,
w której on sie znajduje lub zostaje wprowadzony w sposób naturalny (erozja, depozycja
atmosferyczna) badz sztuczny (nawozenie).
Czynniki wynikajace Z wlasciwosci fizykochemicznych potasu.
Potas charakteryzuje stosunkowo slaba migracja wodna, która nie jest spowodowana
zla rozpuszczalnosciajego zwiazków [Perelmann 1971], ale wynika z:
•
aktywnego udzialu w procesach zyciowych
•
niedoboru dla organizmów wodnych
•
adsorpcji przez koloidy.
Glówna przyczyna migracji potasu w krajobrazie jest jego duza biogenicznosc.
Wspólczynnik wodnej migracji K jest mniejszy od l prawie we wszystkich
krajobrazach. Potas jest chciwie pochlaniany z wód przez organizmy, w zwiazku
z tym pozostaje w krajobrazie i tylko w malej ilosci przedostaje sie do morza. Dlatego
tez prawie caly ruchliwy potas pozostaje w obiegu i tylko w malych ilosciach przedostaje
sie do wód naturalnych.
Istnieje jeszcze inny mechanizm ograniczajacy
wodna migracje potasu,
a mianowicie adsorpcja tego pierwiastka przez koloidy. Wysoki wspólczynnik
biologicznego pochlaniania K+ powoduje, iz aktywnie uczestniczy on w procesach
wymiany jonowej [Macioszczyk, Dobrzynski 2002]. Jon potasu podlega adsorpcji ze
wzgledu na specjalny sposób wlaczania go w struktury mineralów ilastych. W illicie
potas jest tak silnie wcisniety w przestrzenie miedzywarstwowe, iz nie podlega juz
pózniej praktycznie zadnym procesom wymiany jonowej. Mozliwe, ze adsorbowany
potas wchodzi w strukture sieci krystalicznej warstwowych krzemianów. Tak
prawdopodobnie
powstaja wtórne potasowe mineraly ilaste jak np. lyszczyki
uwodnione.
Z wartosciowoscia potasu wiaze sie mechanizm intensywnego przenikania potasu
z miejsc skladowania odchodów zwierzecych i nawozów naturalnych do gleby i dalej
do wód gruntowych. Podobnie bowiem do innych kationów jednowartosciowych nie
tworzy on polaczen kompleksowych z materia organiczna. Wsród powszechnie
wystepujacych form potasu wystepujacych (K rozpuszczalny w wodzie, wymienny,
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zwiazany niewymiennie, silnie zwiazany, zawarty w glinokrzemianach Sapek [2001]
wyróznia forme "organicznego" potasu, który jest zawarty w resztkach roslinnych
i mikroorganizmach glebowych. Ta forma jest dostepna dla roslin po mineralizacji,
a jej ilosc ocenia sie na ok. 15 mg Kkg·l gleby. Ponadto powstajace w procesach
nitryfikacji, a takze utlenienia spowodowanego przez bakterie siarkowe, silne kwasy
rozpuszczaja czesciowo potas zawarty w glinokrzemianach.
Czynnikifizyczno-geograficzne
zlewni i wplyw gospodarczej dzialalnosci czlowieka.
Wielkosc odplywu potasu ze zlewni jest silnie determinowana rzezba terenu, szata
roslina, zwiezloscia gleb, systemem melioracyjnym, intensyfikacja produkcji rolnej
oraz obecnoscia osiedli i obiektów gospodarczych [Glinska-Lewczuk 2001, Koc i in.
1999, Koc, Szymczyk 2003]. Najnizsze zawartosci potasu zawieraja wody
powierzchniowe odplywajace ze zlewni o charakterze seminaturalnym (Rys. 3),
pokrytych naturalna szata roslinna (zwlaszcza zwartym drzewostanem) lub obszarów
zródliskowych.
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Rys. 3. Wplyw uzytkowania terenu na zawartosc potasu w wodach Pojezierza
Mazurskiego. Odmienne symbole literaggggggwe oznaczaja grupy
srednich rózniacych sie istotnie statystycznie w tescie Duncana, przy
p<O,Ol. Pionowe zakresy oznaczaja blad standardowy sredniej.
Fig.3. Effect oj the basin use on the potassium content in water in the Mazury
Lakeland. Various symbols indicate groups oj means significantly difJerent
in Duncan test, at p< O.01 . Vertical bars indicate standard errar oj mean.
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Stezenia potasu nie przekraczaja w nich zwykle wartosci 1,2 mgdm-3 [GlinskaLewczuk, Koc 2003, Kostrzewski i in. 1994, Tyszka 1995] i charakteryzuje je niska
zmiennosc zawartosci tego skladnika w wodach. Odplyw potasu z jednostki
powierzchni jest na tych obszarach bardziej uzalezniony od wielkosci odplywu tj.
ilosci wody bioracej udzial w krazeniu w zlewni, anizeli od zawartych w niej jonów
potasu. W zwiazku tym, potas jest wymywany ze zlewni lesnych w ilosciach od 0,8
do 1,24 kgha-l.rokI. Zwarta i szorstka powierzchnia drzewostanów sprawia, ze
zwiekszone sa przychody jonów potasu z suchej i mokrej depozycji. Szczególna role
odgrywaja tu drzewostany swierkowe i sosnowe, co potwierdzily badania prowadzone
w Sudetach Zachodnich [Tyszka 1995], Pojezierzu Pomorskim [Kostrzewski in. 1994]
i Mazurskim [Gawlinski, Sienkiewicz 1994]. Dzieki nim do dna lasu dostaje sie 2,5
- 7-krotnie wiekszy ladunek K+ anizeli ma to miejsce na otwartej przestrzeni.
Swiadectwem ingerencji czlowieka w naturalny obieg wody i materii jest nie
tylko wzrost zawartosci tego skladnika w wodach, ale tez wieksze wspólczynniki
zmiennosci przy jednoczesnym wzroscie odplywu potasu z jednostki powierzchni.
Badania wplywu uzytkowania terenu na zawartosc potasu w wodach terenów
o zróznicowanym uzytkowaniu wykonane na Pojezierzu Olsztynskim (glównie
w dorzeczu Lyny) wykazaly istotnie statystyczne róznice w zasobnosc tego skladnika
w wodach terenów rolniczych [Glinska-Lewczuk200 l]. Wplyw rolniczego uzytkowania
zlewni przejawia sie m. in. w 5-krotnym (srednio) wzroscie zawartosci jonów tego
pierwiastka w wodach terenów rolniczych w porównaniu z terenami lesnymi
i zródliskami. Ponadto wyraznie zaznacza sie wplyw jezior w ograniczaniu odplywu
tego skladnika ze zlewni rolniczych. Ograniczajaca odplyw K+ rola jezior powoduje
obnizenie jego stezen na wyplywie niemal o polowe (2,41 mgdm-3).
Potas w wodach obszarów rolniczych wykazuje silnie zróznicowanie z zaleznosci
od poziomu nawozenia, zastosowanej agrotechniki, co z kolei ma scisly zwiazek
z rodzajem podloza. Jest to glówna przyczyna zróznicowania miedzyregionalnego
(róznice te sa niemal 3O-krotne) w zasobnosc wód obszarów rolniczych w ten skladnik.
Taylor i in. [1992] wykazala, iz najnizsze aczkolwiek stabilne stezenia potasu, na
poziomie zblizonym do zlewni lesnych, odnotowano w Karkonoszach (0,63 - 0,65
mgdm-3),
natomiast najwyzsze stezenia K+ siegajace 21,5 mg-dm-3 - na Pogórzu
Zachodnio-Sudeckim. Wysokimi stezeniami potasu charakteryzuja sie takze wody
Zulaw Wislanych oraz Pojezierza Wielkopolskiego. Wymycie potasu z jednostki
powierzchni zlewni rolniczych w Polsce wykazuje jeszcze wieksze zróznicowanie
od 1,8 do 77,4 kgha-1rokl. Jednakze w obrebie tego samego regionu, jak np. w Kotlinie
Warszawskiej i Pogórzu wahania ladunku potasu byly ponad 15-krotnie (Tab. 2).
Duze zróznicowanie zawartosci potasu w wodach odplywajacych z obszarów
rolniczych moze miec miejsce nawet w skali lokalnej, gdyz wg Koca i Szymczyka
[2003] jest ono silnie determinowane uziarnieniem gleby oraz rodzajem systemu
odwadniajacego. Intensywne odwodnienie gleb np. poprzez drenowanie moze
powodowac wzrost wymycia potasu o 30 %. W badaniach swoich wykazali oni
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równiez, ze drenowanie gleb lekkich w porównaniu do gleb ciezkich prawie 7-krotnie
zwiekszalo odplyw potasu, co bylo zwiazane z intensywniejszym
lugowaniem tego
skladnika w warunkach
wiekszej przepuszczalnosci
gleb, slabszego kompleksu
sorpcyjnego oraz mniejszej bioakumulacji
w plonie upraw rolniczych. Natomiast na
obiektach odwadnianych
systemem rowów najwyzsze straty potasu stwierdzono na
glebach ciezkich, co nalezy tlumaczyc zarówno wieksza zawartoscia K+ w srodowisku,
jak i mniejsza rozstawa rowów umozliwiajaca
intensywniejsze
przemieszczanie
sie
tego skladnika podczas odwadniania.

rabela 2. Zawartosc i odplywu potasu ze zlewni rolniczych w Polsce (wg Taylor i in.
1992)
rabie 2. The content and load ofpotassium in rural basins in Poland (acc. to Taylor
et al. 1992)

(mgdm'3)

ladunków
Zakres
5,1
22,5
4,78,3- -77,4
-14,7
13,9
47,7
14,3
1,8
1,7
26,3
0,63
1,9
2,0
0,65
2,9
--stezen
15,9
2,5
21,5
Range ofZakres
concentrations
Load
range
5,2
(kg"ha'1.rok·1)
1,0 - 10,1
4,7
Pojezierze Wielkopolskie

Zmiennosc sezonowa. W poszczególnych

porach roku zawartosc potasu w wodach
podlega znacznej zmiennosci sezonowej jako efekt przemian zachodzacych w glebach,
. sorpcji biologicznej oraz stosunków wodnych w gruncie [Koc i in. 1999, Koc, Szymczyk
2003, Kostrzewski i in 1994, Miler i in. 200 l]. Niezaleznie od systemu melioracyjnego
i zwiezlosci gleby najwyzsze straty potasu odnotowuje sie w okresie pozawegetacyjnym
(Rys. 4).
Koncentracja potasu w wodach podlega znacznej zmiennosci sezonowej, z tym
ze znacznie wyzsza jest na terenach drenowanych,
gdzie wystepuje tendencja do
wzrostu stezenia K+ w wodzie w okresie pozawegetacyjnym
zwiazanym z brakiem
pobrania tego skladnika przez rosliny. Na okres zimy przypada 48 % rocznego odplywu
potasu, zarówno drenami jak i rowami melioracyjnymi,
wiosna i jesienia odplyw
z obu systemów ksztaltuje sie na poziomie ok. 20 %. Latem odplyw K+ drenami
wynosi jedynie 4 %, a rowami 7 % w stosunku rocznym.
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Fig. 4. Seasonal chan ges in potass ium concentrations in water oj reclamation systems
Za jeden z najistotniejszych czynników kontrolujacych czasowa zmiennosc
zawartosci potasu w wodach plynacych nalezy uznac warunki hydrologiczne
[Kostrzewski 1994]. Dowodza tego relacje miedzy koncentracjajonów potasu CK a
przeplywem wody Q m.in. dla górnej Parsety. Zwiazek ten najlepiej opisuje funkcja
potegowa (wspólczynnik determinacji R2=0,42): CK =2 ,57Qo,28,co oznacza mozliwosc
równomiernego wzrostu i latwej dostawy tego jonu do koryta rzecznego wraz ze
wzrostem przeplywu wody. Podobne zmiany odnotowano dla Lyny (w profilu Olsztyn),
w której zaleznosc miedzy przeplywem wody a ladunkiem potasu przez nia
wynoszonym byla istotna statystycznie (Rys. 5).
W przebiegu rocznym dostawa potasu do wód równiez wykazuje nierównomierny
rozklad, gdyz na pólrocze zimowe przypada 57 % ladunku potasu odprowadzanego
wodami rzek. Najwyzsze zanotowane stezenia K+ przypadaja na okres wiosennych
wezbran (powyzej 3,5 mgdm-3 dla Parsety), co tlumaczy sie procesami uruchamiania
potasu z koloidów glebowych, podczas zwiekszonego uwilgotnienia gleby, a takze
dostawa z opadami atmosferycznymi, które na obszarach lesnych dodatkowo sa
wzbogacone w zwiazki potasu podczas splywu po pniach drzew. Najnizsze
koncentracje jonów potasu (2,1 mgdm·3) w tej samej rzece stwierdzono w okresach
nizówek letnich [Kostrzewski 1994]. Zmiany stezenia K+mozna wiazac zatem z jego
usuwaniem z obiegu biologicznego i organiczno-mineralnych poziomów gleby przy
wystapieniu nawet niewielkich opadów atmosferycznych.

218

K. Glillska-Lewczuk

Szczególne wlasciwosci modyfikujace odplyw potasu w skali czasowej posiadaja
torfowiska. Mimo iz same ubogie sa w ten skladnik, to zdaniem Kruka [1999]
torfowiska mszarne posiadaja znaczne mozliwosci pochlaniania K+ zwlaszcza
w sezonie wegetacyjnym, wówczas odplyw z torfowiska jest 3-krotnie nizszy (3,12
kgha-1sezon-l) od odplywu K w okresie pozawegetacyjnym (9,00 kgha-1sezon-1).
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5.

Zabiegi agrotechniczne. Agrotechnika oraz wysokie nawozenie mineralne
prowadza do nierównomiernego wykorzystania skladników, a w efekcie powoduja
wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych potasem [Koc i in.
1999]. Wzrost poziomu gospodarowania powoduje istotne zwiekszenie ladunku potasu
odplywajacego obydwoma systemami melioracyjnymi. Nalezy podkreslic równiez,
ze przy jednakowym poziomie agrotechniki systemem drenów odplywa prawie 2krotnie wiekszy ladunek potasu.
Przeprowadzone badania wskazuja [Koc, Szymczyk 2003], ze pod wplywem
nawozenia mineralnego z 1 ha drenowanych uzytków rolniczych na Pojezierzu
Mazurskim odplywa do 10,54 kg potasu, podczas gdy rowami jego odplyw jest o 2/3
mniejszy. Nalezy to tlumaczyc szybszym i wiekszym odplywem wód z gleb wraz z
zawartymi w nich substancjami - stad najwyzszy odplyw potasu z gleb lekkich. Jednak
niezaleznie od systemu melioracyjnego o stezeniu potasu w wodach decyduje
uziarnienie gleb. Najwyzsze stezenie potasu w wodach rowów i drenów (srednia
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roczna 6,55 i 6,11 mg'dm-3) wystepowalo na glebach sredniozwiezlych, a najnizsze
(odpowiednio 5,98 i 0,94 mg'dm3) w wodach odplywajacych z gleb ciezkich.
Na koncentracje potasu w odplywach melioracyjnych znaczacy wplyw wywarla
intensywnosc rolnictwa mierzona poziomem nawozenia mineralnego. Przy
jednakowym poziomie gospodarowania znacznie wyzsze stezenie o 17 - 47 %
stwierdzono w wodach odplywajacych systemem rowów. Intensywne uzytkowanie
gruntów odwadnianych systemem drenów powoduje wzrost stezenia jonów potasu
w wodach gruntowych niezaleznie od sezonu srednio o 18 %. Zwiazek odplywu potasu
z gleb z obiegiem wody wykazano badajac ten proces w latach o zróznicowanej
wielkosci opadów (Tab. 3).

Wycofywanie potasu ze srodowiska wodnego
Wycofywanie potasu ze srodowiska wodnego ma miejsce glównie na drodze
biochemicznego wiazania tego pierwiastka przez rosliny (niezbedny skladnik
prawidlowego wzrostu roslin) i akumulacji w osadach dennych. Czynnikiem
przyczyniajacym sie do wycofania potasu ze srodowiska wodnego jest roslinnosc.
Zbiorowiska roslinne siedlisk wodnych odgrywaja szczególna role w zatrzymywaniu
biogenów, wiazac w swojej masie znaczna czesc potasu krazacego w ekosystemie
(Tab. 4). Makrofity wodne poza azotem (1,92 - 2,35 % s.m.) w najwiekszych ilosciach
gromadza potas (1,08 -1,65 % s.m.) [Koc, Szyperek 2001]. Najwieksza fitosorpcja
potasu sposród pasów roslinnosci brzegowej otaczajacych oczka charakteryzuja sie
zbiorowiska szuwarowe (47 % ogólu kumulowanego K w roslinach), nastepnie laki
(40 %) i zakrzaczenia (13 %).
Czesto zdarza sie, ze pola uprawne granicza z linia brzegowa zbiorników przy
braku barier ochronnych w postaci pasów zadrzewien i zakrzaczen, co sprzyja
przenikaniu zanieczyszczen rolniczych do wód. Badania Pachuty i in. (1998) na
zbiornikach o zróznicowanym stanie trofii (zawierajace od 5,90 mg . dm3 zbiornik
oligotroficzny, 58,52 mgdm3 -mezotroficzny do 147,83 mgdm-3 - eutroficzny)
wykazaly, iz gatunki zwiazane z okreslona troficznoscia (zwlaszcza palka waskolishla)
kumuluja w czesci naziemnej wokól zbiorników oligotroficznych 8,6 g K .kg-! s.m.,
10,73 w przypadku zbiorników
mezotroficznych
natomiast w zbiornikach
eutroficznych kumulacja wynosila 13,53 g K .kg-! s.m. w czesci nadziemnej roslin
i 11,53 g K .kg-] s.m. w czesci podziemnej.
Analiza zawartosci potasu w wodach i osadach dennych potwierdza interakcje
zlewnia - jezioro, czego efektem jest specyficzny rozklad zawartosci nutrientów w
zbiornikach. Zawartosc potasu w osadachjeziornychjest zróznicowana w zaleznosci
od strefy jeziornej: osady litoralu jezior nie zawieraja zwykle wiecej niz 19 K .kg-!
s.m., natomiast profundal charakteryzuje sie zawartoscia potasu w osadach dennych
powyzej 15 g .kg-l s.m. [Górniak i in. 1993]. W malych zbiornikach wodnych
-
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Tabela 3. Porównanie wymycia potasu ze zdrenowanych gleb lekkich i ciezkich w
latach wilgotnych i suchych
Table 3. Comparison oJthe potassium leachingJrom drained light and heavy soil
in wet and dry years

kgha-1.y(l

oslinnosci
fd.m.
n zone

gleb ciezkich

kg·ha-l.rok-I
kgha-l.rokl
Rok
wilgotny
3,10
12,5
12,8
10,6
0,71
4,96
Dr)
year
Rok
Wet
suchy
year
kg·ha-l.yr-1
5,31
2,03 mg'dm-3
mg-dm-3

zawartosc K w osadach dennych wykazuje znaczne zróznicowanie 0,3-12,1 gkg-1
s.m. Intensywnie uzytkowane zlewnie oraz krótki czas wymiany wody czynia male
zbiorniki bardziej wrazliwymi na oddzialywanie na jakosc wód i osadów dennych
niz jeziora duze. Stezenia skladników chemicznych w osadach malych zbiorników
wodnych wiaza sie glównie z nasileniem oddzialywania antropopresji na terenie ich
zlewni czego wyrazem jest pozytywna korelacja miedzy zawartoscia skladnika
a obszarem o silnej antropopresji [Skwierawski 2003, Mueller i in. 1998].
Potas okazuje sie wskaznikiem najwyrazniej odzwierciedlajacym negatywny wplyw
zlewni na zbiorniki wodne gdyz w najbardziej zdegradowanych zbiornikach jego
zawartosc byla najwieksza [Skwierawski 2003]. Ponadto charakterystyczny jest uklad,
Tabela 4. Zawartosc potasu w biomasie nadziemnej roslinnosci przybrzeznej wokól
oczka wodnego [wg Koc, Szyperek 2001J
Table 4. Potassium content in above ground biomass in coastal plant zones oj a
mid-field pond [acc. to Koc, Szyperek 2001J
.40%
100%
13
47%
%
%s.m.
Udzial
197,1
kg-ha-1
reservoir
257,9
93,9
Share
kg-ha-I
zbiornika
1,12
1,08
1,65
Zakrzaczenia
Razem
Total
Szuwary

548,9

Zawartosc
K
K Content
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w którym duzej zawartosci w osadach towarzysza jego male stezenia w wodzie
naddennej . Zatemjest to skladnik odkladany równiez wskutek sorpcji na czasteczkach
osadu.

i

Tabela 5. Akumulacja potasu w wodzie, osadach dennych pasach roslinnosci
wokól oczek wodnych wg Szyperek [2001))
Table 5. Accumulation oj potassium in water, hottom sediments and vegetation
zones arowId ponds according to Szyperek [2001J
kg ha-l
Srednia
5-57
zlewni
Lesne
Forest
Rolnicze
Lesne
Forest
Rolnicze
19,2-641,9
Rolnicze
Akumulacja
K Accumulation 548,9
ofK
1,5-152,8
1,1-26,2
Mean
Uzytkowanie
31
61
26-29
-37-114
256-1070
17-253
112
9689
-0,2-5,5
939,8
27,6
1,1-2,5
kg.reservoi(
I
Zakres
Range
Srodowisko kgzbiomik-I
Agricultural

Na podstawie
w ekosystemach
roslinnosc wodna
: 2. Woda badanych
na l ha zbiornika,
kg (Tab. 5).

kompleksowych badan Szyperek [2003] nad akumulacjanutrientów
oczek wodnych stwierdzic mozna, iz potas w ukladzie: woda - osady denne wystepuje zazwyczaj w proporcji zblizonej do l : 12
oczek wodnych zawiera od 5,33 do 113,57 kg potasu w przeliczeniu
pas roslin od 256 do 1070 kg, natomiast osady denne od 26 do 137
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Katarzyna Glinska-Lewczuk
Potassium cycle in the water ecosystems in rural areas
Summary
Potassium belongs to main macrocomponents in surface and ground waters. In
the paper is showed au overview of sources of potassium delivery to water ecosys-
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tems e.g. from lithosphere, deeomposition of organie matter and atmospherie depo sition. On the base of own researeh eondueted in the Mazury Lake Distriet as well as
the data published by authors from the other regions in Poland, faetors limiting the
outflow of potassium from soil e.g. soi l erosion, leaehing as a result of aeid rain,
pollution from wastewater and agrieultural produetion were diseussed. The paper
reports also potassium eontens in different types of water: rivers, streams, lakes,
ponds and ground water, in whieh its average eoneentration amounts to 4.7 mg"dm-3
with the range from 1.4 to 10.3 mgdm3• An attention is paid to sueh faetors limiting
the K ions delivery to eeosystems as: land relief, type ofvegetation eover, soil eompaetion, rec1amation system, intensity of agrieultural produetion and the presenee of
setllements and farms. Amounts of potassium in water show signifieant differentiation with regards to the doses of fertilizers applied, type of agroteehnies what in tum,
is c10sely eonneeted to a type of soil and its substratum. In the paper the seasonal
variability ofK+ eontents in water is presented as well. The changes may be related to
the K+ withdrawal from a biologie al eyc1e and mineral and organie levels in soils,
even at low rainfall, as well as its aeeumulation in bottom sediments of reservoirs.
The proportion ofK+eontents in water, maerophytes and bottom sediments as 1 : 12
: 2 is also diseussed. Potassium, besides N and P, is the most sensitive parameter of
water quality whieh refleets trophie changes in water eeosystems.
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