
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2005 z. 505: 159-167 

WPŁYW UŻYTKOWANIA ZLEWNI NA ŁADUNEK 
FOSFORU DOPŁYWAJĄCY DO JEZIOR 

Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI 

Józef Koc, Marcin Sidoruk 

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

Wstęp 

Jeziora w środowisku są elementem urozmaicającym krajobraz, pełnią sze
reg funkcji: hydrologiczną, mikroklimatyczną , biocenotyczną i gospodarczą. Sta
nowią nie tylko miejsce bytowania i życia dla organizmów wodnych, ale są rów
nież rezerwuarem wody i miejscem produkcji rybackiej oraz ostoją wielu gatun
ków zwierząt. 

Wzmożona antropopresja powoduje gwałtowne nasilenie procesu eutrofiza
cji środowisk wodnych, w wyniku nadmiernego ich obciążenia substancjami bio
gennymi, a obszary rolnicze należą do ich głównych dostawców [NIEMIRYCZ i in. 
1993]. Prowadzenie intensywnej uprawy przy wykorzystaniu nawozów mineralnych 
i organicznych oraz środków ochrony roślin ma podstawowy wpływ na skład fizy
ko-chemiczny zarówno wód podziemnych jak i powierzchniowych [ŁOMONOWSKI 
1992; Koc i in . 1996; SAPEK 1996; SMOROŃ 1998; GLIŃSKA-LEWCZUK, KOBUS 2004]. 
W wyniku spływów powierzchniowych i gruntowych do wód przedostają się bio
geny powodujące zaburzenia w ekosystemie wodnym, naruszając naturalny obieg 
składników biogennych w środowisku przyrodniczym. Na skutek działalności gos
podarczej duże ilości substancji dostają się do wód co sprawia, że ingerencja czło
wieka w środowisko przyrodnicze przybiera coraz większe rozmiary [SAPEK 1996; 
Koc 1998]. 

Jednym z podstawowych pierwiastków decydujących o intensywności proce
su eutrofizacji jest fosfor, który do wód dostaje się wraz z opadami, z dopływami 
ze zlewni wodami powierzchniowymi i gruntowymi lub z rozkładu organizmów 
wodnych i osadów dennych. Przedostaj ąc się do wód fosfor przyczynia się do in
tensywnego rozwoju fitoplanktonu i makrofitów, które obumierają i rozkładają 
się zużywając tlen, co jednocześnie prowadzi do ograniczenia funkcji życiowych 
środowiska wodnego [BOROWIEC, ZADŁOCKI 1990]. Zazwyczaj w wodach w porów
naniu z innymi pierwiastkami fosfor występuje w niewielkich ilościach. Jednak 
jest on ogromnie ważny w procesach życiowych i z tego też powodu jego kumula
cja przez organizmy jest stosunkowo znacznie wyższa niż innych pierwiastków. 
Ilość fosforu w ekosystemie jeziornym zależy przede wszystkim od jego dopływu 
z zewnątrz oraz do eksportu z odpływem, a przede wszystkim od trwałego odkła-
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dania w głębokich warstwach osadów dennych. 
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu użytkowania zlewni na obciąże

nie fosforem wód dopływających do jezior. 

Materiał i metody badań 

Badania nad wpływem użytkowania zlewni na ładunek fosforu dopływają
cymi wraz z wodami powierzchniowymi do jezior prowadzono w okresie od 
marca 2004 do lutego 2005. Do badań wytypowano trzy jeziora: Sunia, Bukwałd 
oraz Ardung położone w mezoregionie Pojezierze Olsztyńskie (rys. 1). 

Rys. 1. 
Fig. 1. 

lsztyn 

Lokalizacja obszaru badań 
Location of the studied area 

·J.Ardung 

Jezioro Sunia (N,53°58 ', E 20°17') położone jest około 30 km na północ 
od Olsztyna w gminie Swiątki. Powierzchnia jeziora wynosi 111,6 ha a jego śred
nia głębokość 3,9 m. Całkowita powierzchnia zlewni jeziora wynosi 450 ha, z cze
go powierzchnia dopływu 70 ha. Okoliczny teren w większości zajmują grunty 
orne (97% ), pozostałą część stanowią nieużytki oraz zadrzewienia. Na terenie 
zlewni dominują gleby gliniasto-piaszczyste przechodzące w piaski gliniaste moc
ne, w przeważającej ilości są to gleby właściwe i brunatne wyługowane , zaliczane 
do klasy IVa, Ilia i IIIb klasy bonitacyjnej. 

Zlewnia jeziora Bukwałd (N 53°58', E 20°16') położona jest w okolicach 
wsi Bukwałd w gminie Dywity około 20 km na północ od Olsztyna. Jezioro zaj
muje 36,2 ha powierzchni a jego średnia głc;bokość wynosi 5,0 m. Całkowita zlew
nia jeziora zajmuje powierzchnię 1156 ha, w której grunty orne stanowią 60% 
z niewielką powierzchnią terenu zajętą przez nieużytki (9%) oraz lasy (31 % ) 
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i rozproszoną zabudową. Jezioro Bukwałd zasilane jest przez 4 dopływy. Dopływy 
północne: nr 1 i nr 2 położone są wśród gruntów użytkowanych rolniczo, a zlew
nia tych dopływów wynosi 322 ha. Dopływy południowo-zachodnie: nr 3 położony 
wśród nieużytków ( o powierzchni zlewni 63 ha), wypływa z terenu podmokłego 
i nr 4 w znacznej części przepływający przez las (zlewnia 516 ha). Obszar zasila
nia jeziora jest terenem pagórkowatym ze znacznymi deniwelacjami, różnica mię
dzy najniższym a najwyższym punktem w zlewni wynosi 23,5 m. Na terenie zlewni 
dominują piaski gliniaste lekkie oraz piaski gliniaste mocne. Gleby te zaliczane są 
do IVa, IVb oraz miejscami Ilia i Illb klasy bonitacyjnej. 

Jezioro Ardung (N 53°45', E 20°55') położone jest w środkowo-zachodniej 
części Pojezierza Mazurskiego. Powierzchnia jeziora wynosi 26,2, ha natomiast 
jego średnia głębokość 1,8 m. Zlewnia badanych dopływów ma powierzchnię 866 
ha. Obszar zlewni w jej górnej części stanowi zespół kotlin bezodpływowych, 
w których siedem małych jezior spełnia funkcję ogniskujące procesy recyrkulacji 
wód powierzchniowych i podziemnych. Dolna część zlewni dopływów jest w 90% 
zalesiona. Na obszarze zlewni dominują gleby bielicoziemne, które porastają 
zbiorowiska leśne w postaci borów sosnowych o wysokim stopniu naturalności. 
Występują tu wszystkie trzy typy gleb bielicoziemnych: gleby bielicowe, rdzawe 
i bielice w różnych podtypach i odmianach morfologicznych [Koc i in. 2000]. 

Prowadzone badania obejmowały pomiary hydrologiczne oraz analizy labo
ratoryjne. Pomiarów przepływów w ciekach dopływających do jezior ( 4 do jeziora 
Bukwałd, 1 do jeziora Sunia, 2 do jeziora Ardung) dokonywano raz w tygodniu 
około 50 m powyżej ujścia do jeziora. Pomiary były wykonywane przy użyciu ele
ktromagnetycznego miernika przepływu firmy VALEPORT oraz przy niskim prze
pływie (poniżej 2 dm3·s-1) stosowano metodę wolumetryczną. Na podstawie śred
nich rocznych przepływów wyliczono odpływy jednostkowe dla poszczególnych 
zlewni cząstkowych. Próbki wód do analiz fizyko-chemicznych pobierano raz 
w miesiącu w miejscach pomiaru przepływów i oznaczano w nich P og. (po mine
ralizacji) kolorymetrycznie z molibdenianem amonu i chlorkiem cyny(II) jako 
reduktorem, oraz P-P04 kolorymetrycznie z molibdenianem amonu i chlorkiem 
cyny(II) jako reduktorem. Badania te wykonywano zgodnie z ogólnie przyjętymi 
metodami [HERMANOWICZ i in. 1999]. 

Ładunki biogenów odpływające z obszaru badanej zlewni obliczono jako 
sumę iloczynu ich zawartości w wodach i odpowiadających im średnich miesięcz
nych przepływów. 

Wyniki badań 

W czasie całego okresu badań stwierdzono iż ilości wody odpływającej 
z poszczególnych zlewni uzależniona była przede wszystkim od warunków atmo
sferycznych oraz pory roku. Największymi wahaniami przepływów charakteryzo
wały się dopływy rolnicze jeziora Bukwałd, które były związane przede wszystkim 
z ukształtowaniem powierzchni zlewni. Duże deniwelacje terenu oraz okresowy 
brak okrywy roślinnej sprzyjał szybkiemu odprowadzaniu wody do jeziora. W cią
gu całego okresu badawczego najwyższe średnie miesięczne odpływy jednostkowe 
zanotowano w styczniu w dopływie bagiennym do jeziora Bukwałd 

(36,2 dm3·s-1·km-2) było to ponad 11-krotnie więcej niż w tym samym okresie 
w dopływach jeziora Ardung (3,1 dm3·s-1·km-2) w którym to zanotowano najniższe 
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odpływy ze wszystkich badanych zlewni. Względnie niskie i wyrównane odpływy 
jednostkowe w zlewni jeziora Ardung były spowodowane położeniem jej w kom
pleksie leśnym który łagodził wahania odpływu . Analizując zlewnie rolnicze jezior 
Bukwałd i Sunia należy stwierdzić iż zlewnia jeziora Bukwałd charakteryzowała 
się znacznie wyższymi wskaźnikami odpływów jednostkowych spowodowanym 
przede wszystkim innym ukształtowaniem powierzchni zlewni sprzyjającemu szyb
szemu odpływowi wody z jej powierzchni. We wszystkich badanych ciekach naj
mniejsze odpływy jednostkowe zanotowano w miesiącu październiku (wyjątek 

stanowią dopływy jeziora Ardung) natomiast najwyższe w styczniu (jeziora Buk
wałd i Ardung) oraz lutym (jezioro Sunia), (tab. 1). Zwiększony odpływ wód 
w miesiącach zimowych spowodowany był występowaniem intensywnych opadów 
atmosferycznych oraz zasilaniem dopływów przez wody roztopowe w okresie 
ociepleń śródzimowych. 

Wyliczone średnie roczne odpływy jednostkowe dla poszczególnych zlewni 
cząstkowych wykazały, że najwyższy odpływ występował w zlewni o charakterze 
rolniczym i bagiennym jeziora Bukwałd (7,8 dm-3·s-1·km-2, 8,7 dm-3-s-1·km-2) i na
leży on do bardzo wysokich w porównaniu do średniego odpływu jednostkowego 
ze zlewni rzecznych w tym rejonie Polski, który wynosi 5,5 dm-3·s-1·km-2 [STACHY 

1987). Najniższy odpływ jednostkowy zaobserwowano natomiast w zlewni leśnej 
jeziora Ardung (2,7 dm-3·s-1·km-2). W pozostałych zlewniach (jezioro Sunia oraz 
dopływ nr 4 jeziora Bukwałd) odpływy jednostkowe były zbliżone do siebie i wy
nosiły odpowiednio 4,4 oraz 3,7 dm-3·s-1·km-2• 

Tabela 1; Table 1 

Średn ie miesięczne odpływy jednostkowe badanych zlewni (dm3·s-1·km-2) 

Monthly average of unitary outflow from the basine areas (dm3·s-1·km-2) 

Wyszczególnienie Miesiące; Months 
x 

Specification III IV V VI VII VIII IX X XI XI! I li 

dopl. 1 +2 
tributary 1 + 2 

14,7 9,5 4.4 J,2 3,0 2,19 3.6 0.5 13,0 14.0 20,7 6,3 7.8 
(rolniczy: 
agr icultura) 

J. 
dopł . 3 

Bukwałd 
tributary 3 

15,7 11.1 3.8 o 2,0 0.32 1, 1 o 12.0 13,0 36,2 9,1 8.7 
(bagienny: 
swampy) 

dopł . 4 
tributary 4 4,0 3.84 2,4 1.0 3,0 0,62 0.9 o 3.9 4,3 16,2 4,6 3,7 
(leśny: forest) 

dopl. 

J. Sunia 
tributary 

6,3 6,14 4,4 1.4 2.0 9,0 0,4 0,3 2.7 1,6 8,6 10.3 4,4 
(rolniczy: 
agricultural) 

J. 
dopl. 1 +2 

Ardung 
tributary 1 + 2 - - 2,3 1,3 2,0 3,1 3,6 3,0 2,6 2.6 3,1 2.7 2.7 
(leśny; forest) . 

Opady atmosferyczne 
33,7 46,5 79.3 111 ,6 76,1 99,0 22,6 52,3 29.8 43,4 43,0 27,1 

Precipitation 

Temperatura powietrza 
2.0 7,3 11,0 14,6 16,7 18.2 12.4 8,4 2.5 2.3 2.3 -5,0 

Air temperature 

Funkcjonowanie jezior w zlewni uzależnione jest od sposobu jej zagospoda-
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rowania i od prowadzonej działalności przez człowieka. W wyniku systematycz
nych badań składu chemicznego wód powierzchniowych stwierdzono, że najwyż
sze stężenia fosforu ogólnego w wodach występowały w odpływach z obszarów 
seminaturalnych, tj. dopływ o charakterze bagiennym jeziora Bukwałd (0,34 
mg·dm-3) oraz w dopływach ze zlewni leśnych jeziora Ardung (nr 1 - 0,35 
mg·dm-3, nr 2 - 0,31 mg·dm-3), (tab. 2). Porównując zawartość fosforu ogólnego 
w wodach dopływów z obszarów seminaturalnych do zawartości w wodach dopły
wających do jezior z obszarów rolniczych należy stwierdzić że jest ono ok. 1-40% 
wyższe. Taka sytuacja mogła być spowodowana nasiloną mineralizacją materii 
organicznej w okresach spadku poziomu wód powierzchniowych i zwiększonego 
dostępu tlenu a następnie przedostawaniem się związków fosforu do wód powie
rzchniowych. Spowodowane to było również większymi spływami jednostkowymi 
wody ze zlewni rolniczej w której następowało rozcieńczenie fosforu. Tłumaczy to 
inne relacje stężeń fosforu w wodach niż podaje literatura [SolARSKA, SOlARSKI 

1993]. Średnie stężenia fosforu ogólnego w wodach odpływających ze zlewni rolni
czej jeziora Sunia (0,30 mg·dm-3) jest wyższe niż stężenie tego pierwiastka w wo
dach odpływających ze zlewni rolniczej jeziora Bukwałd ( dopływ nr 1- 0,21 
mg·dm-3, nr 2 - 0,29 mg·dm-3) 

Przeciętne stężenie fosforu fosforanowego w dopływach do jezior wahało 
się od 0,04 mg·dm-3 do 0,09 mg·dm-3. Sposób zagospodarowania zlewni poszcze
gólnych jezior nic odgrywał decydującej roli w ilości P-PO4 w badanych wodach. 

Zawartość P og. w badanych wodach przyczyniła się w znacznym stopniu do 
obniżenia klasy jakości wód dopływów. Średnie stężenie fosforu ogólnego we 
wszystkich dopływach pozwala zakwalifikować badane wody do II ( dobrej) klasy 
jakości [ROZPORZĄDZENIE MŚ 2004]. 

Tabela 2; Table 2 

Średnie i zakresy stężeń form fosforu w wodach dopływających do jezior 

Average and range concentrations of phosphorus compounds in water flowing 
inio the lakes 

Wyszczególnienie; Specification 
p og. P-P04 

mg·dm-3 mg·dm-3 

dopl. 1; tributary 1 (rolniczy; agricultural) 
0,21 0,04 

(0,03+-0,78) (0,02+-0,09) 

dopl. 2; tributary 2 (rolniczy; agricultural) 
0,29 0,o9 

J. Bukwałd 
(0,09+-0,98) (0,04 +-0,30) 

dopl. 3; tributary 3 (bagienny; swamply) 
0,34 0,06 

(0,14+-0,75) (0,03 +-0, 11) 

dopl. 4; tributary 4 (leśny; forest) 
0,20 0,08 

(0,04 +-0,62) (0,04 +-0,21) 

J. Sunia dopl.; tributary (rolniczy; agricultural) 
0,30 0,08 

(0,11 +-0,93) (0,04+-0,15) 

dopl. I; tributary I (leśny; forest) 
0,35 0,08 

J. Ardung 
(0,04 +0,96) (0,04 +O, 18) 

dopl. 2; tributary 2 (leśny; forcst) 
0,31 0,04 

(0,0h 1,39) (0,0h0,07) 
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Ładunek fosforu wprowadzany poszczególnymi dopływami do jezior zależał 
przede wszystkim od objętości przepływu i stężenia w nim fosforu (tab. 3). Naj
większy roczny ładunek P og. wynoszony z jednostki powierzchni stwierdzono 
w zlewni rolniczej jeziora Bukwałd (1,2 kg P og.·ha-1) i było to prawie 3-krotnie 
więcej niż z obszaru zasilania jeziora Sunia, oraz 5,5-krotnie więcej niż ze zlewni 
leśnej jeziora Bukwałd, w której to stwierdzono najniższy odpływ P og. z hektara. 
Większe stężenie P og. w wodach odpływających z obszarów użytkowanych rolni
czo może być związane ze stosowaniem nawozów mineralnych i organicznych, 
których nadmiar niewykorzystany przez rośliny przemieszcza się w głąb gleby 
i przedostaje się do wód powierzchniowych [SMOROŃ 1998]. 

Dopływ P-PO4 z obszarów badanych zlewni był więc odzwierciedleniem 
nasilenia antropopresji na środowisko. Ze zlewni użytkowanych rolniczo odpły
nęło zdecydowanie więcej P-P04 niż z pozostałych. Największym dostarczycielem 
fosforu fosforanowego była zlewnia rolnicza jeziora Bukwałd z której odpłynęło 
0,3 kg·ha-1 i było to 3-krotnie więcej w porównaniu ze zlewnią rolniczą jeziora 
Sunia (0,1 kg·ha-1). Analizując odpływ P-P04 ze zlewni leśnych poszczególnych 
jezior należy stwierdzić, że był on na porównywalnym poziomie i wynosiły one 0,1 
kg·ha-1• Ładunek fosforu ogólnego odpływający z badanych zlewni był zbliżony do 
ładunku odpływającego z obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo Pojezierza 
Mazurskiego [Koc 1998]. 

J. 

Tabela 3; Table 3 

Ładunek związków fosforu wprowadzany wraz z dopływami do jezior 
Load of phosphorus compounds in water flowing into the lakes 

Odpływ ze zlewni 
Obciążenie jeziora 

Outflow from the 

Wyszczególnienie; Specification drainage arca 
Loading of the lake 

(kg·ha-1-rok-1; year- 1) 
(g·m-2) 

p og. P-P04 p og. P-P04 

dopł. 1 + 2; tributary 1 + 2 
1,2 0,3 

(rolniczy; agricultura) 
Bukwałd 

dopl. 3; tributary 3 (bagienny; swamply) 0,9 0,2 1,6* 0,45* 

dopl. 4; tributary 4 (leśny; forest) 0,2 0,1 

J. Sunia dopl.; tributary (rolniczy; agricultural) 0,4 0,1 0,03* 0,01 * 

J. Ardung 
dopl. I + 2; tributary 1 + 2 

0,5 0,1 1,7* 0,26* 
(leśny; forest) 

jednostkowe obciążenie powierzchni zbiornika rocznym ładunkiem wprowadzanym przez wody 
dopływów (g·rok-1·m-2); the unit load of substance supplied by a ditch per I m2 of water sur
face area (g·yr-1-m-2) 

Najwyższe roczne obciążenie powierzchni jezior ładunkiem fosforu stwier
dzono w zlewni jeziora Ardung i wyniosło ono 1,7 g·m-2, najniższe zaś w zlewni 
rolniczej jeziora Sunia (0,03 g·m-2). Na zależności te miała wpływ rzeczywista 
wielkość zlewni i jeziora. Roczne obciążenie jednostki powierzchni jeziora o śred
niej głębokości jeziora do 5 m fosforem w ilości poniżej 0,07 g·m-2 uznawane jest 
jako dopuszczalne, czyli nic powodujące niebezpieczeństwa degradacji zbiornika, 
natomiast ładunek w wysokości powyżej 0,13 g·m-2 jest uznawany jako niebezpie
czny po przekroczeniu którego następuje uruchomienie niekorzystnych zmian 
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w ekosystemie wodnym [VOLLENWEIDER 1968]. Według tego kryterium badane 
zbiorniki Ardung i Bukwałd, w których ładunki niebezpieczne zostały przekro
czone ponad 12-krotnie są jeziorami o wysoce zaawansowanych procesach degra
dacji. Z badanych jezior jedynie dopływ fosforu do jeziora Sunia (0,03 g·m-2) 

mieścił się w granicach obciążenia dopuszczalnego nie powodujących przyśpiesze
nia procesów lądowienia zbiornika. 

Wnioski 

l. Badane zlewnie cząstkowe jezior charakteryzowały się dużą zmiennosc1ą 

odpływów jednostkowych. Największy średni odpływ jednostkowy zanotowa
no w zlewni bagiennej jeziora Bukwałd (8,7 dm-3·s-1·km-2), mniejszy ze zle
wni rolniczych i najniższy w zlewni leśnej jeziora Ardung (2,7 dm-3·s-1·km-2). 

2. Średnie stężenia P og. w wodach odpływających ze zlewni bagiennej jeziora 
Bukwałd oraz leśnej jeziora Ardung były wyższe niż w zlewni leśnej i rolni
czej jeziora Bukwałd i Sunia. 

3. Ładunek fosforu odprowadzany z obszaru zlewni był uzależniony od sposo
bu jej zagospodarowania . Największy odpływ fosforu ogólnego z jednostki 
powierzchni stwierdzono w zlewni rolniczej (1,2 kg P og.·ha-1), najmniejszy 
zaś w zlewni leśnej jeziora Bukwałd (0,2 kg P og.·ha-1). 

4. Obciążenie powierzchni jezior Ardung ( 1,7 g·m-2) oraz Bukwałd (1,6 g·m-2) 

ładunkiem fosforu dopływającym z obszaru zlewni przekracza ponad 12-
krotnie obciążenie niebezpieczne, co może powodować gwałtowne przyś
pieszenie procesu eutrofizacji oraz degradacji badanych zbiorników. 
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Streszczenie 

Badania nad wpływem użytkowania zlewni na ładunek fosforu dopływają
cymi wraz z wodami powierzchniowymi do jezior prowadzono w okresie od 
marca 2004 do lutego 2005. Do badafi wytypowano trzy jeziora: Sunia, Bukwałd 
oraz Ardung położone w mezoregionie Pojezierze Olsztyfiskie. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dopływ fosforu 
z obszarów badanych zlewni do jezior był odzwierciedleniem sposobu ich 
zagospodarowania. Wykonane analizy wykazały, że najwyższe roczne obciążenie 
powierzchni jezior ładunkiem fosforu stwierdzono w zlewni jeziora Ardung, naj
niższe zaś w zlewni rolniczej jeziora Sunia. Badane zbiorniki Ardung oraz Buk
wałd w których ładunki niebezpieczne zostały przekroczone ponad 12-krotnie są 
jeziorami o wysoce zaawansowanych procesach degradacji. Z badanych jezior 
jedynie dopływ fosforu do jeziora Sunia mieścił się w granicach obciążenia do
puszczalnego nie powodujących przyśpieszenia procesów lądowicnia zbiornika. 
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The research on the effects of land use on the load of phosphorus in sur
face water supplying lakes in the Olsztyn Lake District was conducted in the 
years 2004-2005. The objects of investigation were three reservoirs: Sunia, Buk
wałd and Ardung lakes. 

The research showed that the delivery of phosphorus from drainage areas 
significantly depended on their land use. The results showed that the highest 
annual input of P to the lakes characterized Ardung lake, whereas minimal one 
in the agricultural basin of Sunia lake. Among the studied lakes, Ardung and 
Bukwałd were characterized by the phosphorus load exceeding 12 times the dan
gerous limit for lakes. lt may accelerate the degradation processes of these reser
voirs. The input of phosphorus into Sunia lake did not exceed the acceptable 
limit which suggests the Jack of the disadvantageous terrestialisation processes of 
the reservoir. 
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