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WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY 
NA PRZEBIEG PROCESÓW 
ZWIĄZANYCH Z EUTROFIZACJĄ JEZIOR

EFFECT OF TEMPERATURE FLUCTUATION 
ON THE EUTROPHICATION PROCESSES IN LAKES

SUMMARY: In this paper the attempt to assess the eff ect of temperature fl uctuation on eutrophication processes 

in selected lakes of Suwalsko Augustowskie Lake District (north-eastern Poland) was made. For realization of this 

aim a numerical model defi ned in WASP (Water Analysis Simulation Program) developed by the U.S. 

Environmental Protection Agency was used. Using the model, two simulations were performed, in which the 

water temperature of hypolimnion and epilimnion was modifi ed. Other parameters of the model, particularly 

nutrient loads and duration of stratifi cation, were left unchanged. With these assumptions it was assessed 

whether the annual changes of temperature resulting from potential climate change may aff ect the observed 

indicators of water quality.
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Wstęp

 Temperatura jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących przebieg 
procesów izycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku 
wodnym. Jej wzrost powoduje przyspieszenie procesów biochemicznych i che-
micznych zachodzących w wodach. Przyjmuje się, że wzrost temperatury o 10C 
powoduje w przybliżeniu dwukrotne zwiększenie szybkości tych reakcji i zmniej-
szenie wartości stężenia tlenu w stanie pełnego nasycenia, wzrost tempa minera-
lizacji substancji organicznych (przemian związanych z BZT) oraz przyspieszenie 
procesu nitry ikacji.1 Ogólnie można przyjąć, że w wyższej temperaturze zmniej-
sza się zdolność asymilacyjna odbiornika ładunków zanieczyszczeń. Z uwagi 
na wykształcającą się latem straty ikację termiczną temperatura wody ma szczegól-
ne znaczenie w kształtowaniu procesów zachodzących w wodach jezior. Tempera-
tura jezior i zależne od niej tempo wspomnianych wyżej procesów mogą zmieniać 
się w kolejnych latach w zależności od warunków klimatycznych występujących 
w danym roku. Wartości wskaźników jakości wody, także związanych z eutro izacją, 
mogą również ulegać pewnym zmianom związanym nie ze zmianą ładunków azotu 
i fosforu, ale wynikających właśnie z samych zmian temperatury wody.
 W niniejszej pracy podjęto próbę oceny wpływu potencjalnych zmian tempe-
ratury wody wybranych eutro icznych jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskie-
go2 na przebieg zjawisk związanych z ich eutro izacją. Do realizacji zadania wy-
korzystano numeryczny model eutro izacji czterech połączonych ze sobą jezior: 
Necko, Rospuda Augustowska, Białe Augustowskie i Studzieniczne, zaimplemen-
towany w programie WASP (Water Analysis Symulation Program) opracowanym 
przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.3

Charakterystyka jezior

 Omawiane w opracowaniu jeziora (rysunek 1) leżą w bezpośrednim sąsiedz-
twie Augustowa, w województwie podlaskim, około 30-tysięcznego miasta o sta-
tusie uzdrowiska, najważniejszego ośrodka turystycznego i wypoczynkowego na 
obszarze Puszczy Augustowskiej. Według badań WIOŚ Białystok, przeprowadzo-
nych w 2008 i 2009 roku, stan ekologiczny jeziora Białego Augustowskiego oce-

1 J.R. Dojlido, Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995. 
2 J. Kondracki, Geogra ia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000.
3 T.A. Wool, R.B. Ambrose, J.L. Martin, The Water Analysis Simulation Program, User Documenta-
tion for Version 6.0, USEPA Region 4, Atlanta 2001; Water Quality Analysis Simulation Program 
(WASP) Version 7.1., Release Notes: 2/7/2006, Watershed and Water Quality Modeling Techni-
cal Support Center US EPA, Of ice of Research Development National Exposure Research Labo-
ratory Ecosystems Research Division, Athens, GA 2006.
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niono na bardzo dobry, jeziora Necko na dobry, a jeziora Rospuda Augustowska 
na umiarkowany.4 W obowiązującym do 2007 roku systemie klasy ikacji jeziora 
Studzieniczne i Białe Augustowskie zaliczano do klasy II, jezioro Necko do II lub 
III klasy, jezioro Rospuda Augustowska do klasy II, III lub IV (poza klasą).5 Zbiorniki 
nie posiadają ewidencjonowanych punktowych źródeł zanieczyszczeń i są jeziora-
mi przepływowymi. Ze względu na brak obciążenia jezior ładunkami zanieczysz-
czeń pochodzącymi ze ścieków głównym czynnikiem decydującym o stanie tro icz-
nym jezior są dopływy, źródła obszarowe oraz zasilanie wewnętrzne.
 Zlewnia całkowita systemu jezior (892,18 km2) obejmuje większą część po-
wierzchni dorzecza rzeki Rospudy-Netty (746,08 km2) – największego cieku 
wodnego w zlewni. Do pozostałych dopływów zaliczyć należy rzekę Zelwiankę – 
dopływ do jeziora Necko i Kanał Augustowski – dopływ do jeziora Studzieniczne-
go.6 Podstawowe wielkości morfometryczne jezior przedstawiono w tabeli 1.

4 Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2009 roku, Inspekcja 
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok, 
wrzesień 2010; Klasy ikacja wstępna jezior województwa podlaskiego badanych w 2009 roku, 
Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, 
Delegatura w Suwałkach, Suwałki, czerwiec 2010.
5 Informacja o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego 
ziemskiego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach, Suwałki 2007; Raport o stanie środowiska wojewódz-
twa podlaskiego w latach 2002–2003, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Białystok 2004; 
E. Skorbiłowicz, L. Dzienis, M. Skorbiłowicz, P. Biedka, Ocena stanu czystości wód jezior Poje -
zierza Augustowskiego, w: Gospodarka wodno-ściekowa w Euroregionie Niemen, red. D. Waw-
rentowicz, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
6 Podział hydrogra iczny Polski, cz. 1, Zestawienia liczbowo-opisowe, cz. 2, mapa 1:200000, Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1983; 1980; Atlas podziału hydrogra icznego 
Polski, cz. 2, Zestawienia zlewni, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.

Rysunek 1 

Układ jezior z zaznaczonymi kierunkami przepływów adwekcyjnych

Źródło: opracowanie własne.
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 Z wyjątkiem Rospudy Augustowskiej jeziora są zbiornikami w pełni straty i-
kowanymi. Zasięg występowania warstw limnetycznych obserwowano na zmien-
nych głębokościach, w zależności od czasu wykonywania pomiarów oraz panują-
cych w danym roku warunków klimatycznych. Przykładowy zasięg warstw oraz 
temperatury w szczycie straty ikacji letniej w latach 1998-2000 przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela  1 

Wybrane wielkości morfometryczne analizowanych jezior

Jezioro
Objętość

[tys. m3]

Powierzchnia 

[ha]

Głębokość maksymalna 

[m]

Necko 40564,4 400,0 25,0

Rospuda Augustowska 5383,1 104,0 10,5

Białe Augustowskie 41716,5 476,6 30,0

Studzieniczne 22073,6 250,1 30,5

Źródło: materiały IRŚ w Olsztynie.

Tabela  2 

Zasięg i temperatura warstw limnetycznych wybranych jezior w latach 1998-2000

Jezioro Rok
Zasięg górnej warstwy 

metalimnionu

Zasięg dolnej warstwy 

metalimnionu

Temperatura 

epilimnionu [°C]

Temperatura 

hypolimnionu [°C]

Necko

1998 10,1 12,6 15,9 8,9

1999 5,5 8,0 18,7 8,2

2000 6,8 10,6 19,2 8,1

Rospuda 
Augustowska

1998 n.s. n.s 15,3 13,4

1999 4,6 - 18,2 12,0

2000 5,9 - 18,6 12,2

Białe 
Augustowskie

1998 9,1 12,4 16,1 6,9

1999 5,8 9,1 19,5 7,5

2000 5,3 10,0 20,0 6,7

Studzieniczne

1998 7,9 11,1 16,3 5,6

1999 6,0 10,2 19,3 5,3

2000 5,6 9,8 19,9 5,6

n.s. – niestratyfi kowane

Źródło: opracowanie własne.
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Metodyka

 Symulacje zmian jakości wód jezior wywołanych zmianami temperatury wy-
konano, korzystając z modelu eutro izacji zaimplementowanego w programie 
WASP. Algorytmy użyte w programie oparte są na rozwiązaniu równań uwzględ-
niających zasadę zachowania masy każdego z rozważanych składników wód po-
wierzchniowych, a także uwzględniają ich przemiany wynikające z procesów 
biologicznych, chemicznych i izycznych zachodzących w wodach powierzchnio-
wych. Zmiany jakości wody przejawiające się intensywnością procesu eutro iza-
cji w wyniku dostarczania do układu związków biogennych oraz w wyniku dzia-
łania czynników zewnętrznych (na przykład temperatury, nasłonecznienia) sy-
mulowane są w module EUTRO, który jest integralną częścią programu WASP. 
Symulacje w module EUTRO mogą być wykonywane na kilku poziomach złożo-
ności, a użytkownik może wybrać wszystkie dostępne bądź wybrane procesy 
zachodzące w modelowanym układzie. W module EUTRO istnieje możliwość sy-
mulowania ośmiu podstawowych zmiennych stanu zjawiska eutro izacji, czyli 
ośmiu wskaźników związanych z jakością wody, takich jak: tlen rozpuszczony, 
biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, chloro il a, azot amonowy, azot azotano-
wy (V), azot organiczny, fosfor fosforanowy (V), fosfor organiczny.
 Wyszczególnione zmienne stanu liczone są przy uwzględnieniu wielu zacho-
dzących jednocześnie i powiązanych ze sobą procesów, które są rozpatrywane 
w modelu jako cztery podstawowe zjawiska: kinetyka rozwoju itoplanktonu, 
obieg azotu, obieg fosforu, bilans tlenu rozpuszczonego.
 Wykorzystany w niniejszej pracy model opracowano na drugim stopniu zło-
żoności procesu eutro izacji w module EUTRO, czyli modelu złożonej eutro izacji. 
Stopień ten umożliwia prognozowanie stężenia azotu amonowego, azotanowego 
(V) i organicznego, fosforu fosforanowego (V) i organicznego, tlenu rozpuszczo-
nego i biochemicznego węglowego zapotrzebowania na tlen oraz chloro ilu a. 
Model skalibrowano na podstawie badań wód jezior i ich dopływów przeprowa-
dzonych łącznie w kilkunastu punktach pomiarowych od 1 maja 2006 do 30 
kwietnia 2007 roku.7
 Korzystając z modelu, wykonano dwie symulacje, w których mody ikowano 
temperaturę wody epilimnionu i hypolimnionu. W pierwszej symulacji (oznaczo-
nej dalej jako „Symulacja 1”) założono obniżenie temperatury epilimnionów jezior 
o 2 C oraz obniżenie temperatury hypolimnionów o 1 C. Natomiast drugiej symu-
lacji („Symulacja 2”) uwzględniono analogiczne podwyższenie temperatury. Pozo-
stałe parametry modelu, w szczególności ładunki azotu i fosforu oraz czas trwania 
straty ikacji, pozostawiono bez zmian. Przy tak przyjętych założeniach oceniono, 
czy roczne zmiany temperatury wynikające z potencjalnych zmian klimatycznych 
mogą mieć wpływ na obserwowane podstawowe wskaźniki jakości wody.

7 P. Biedka, Model of water eutrophization in lakes: Studzieniczne, Białe Augustowskie, Rospuda 
Augustowska and Necko, w: Water protection systems in agricultural and industrial regions – 
selected problems, „Polish Journal of Environmental Studies – Series of Monographs” 2009 t. 3, 
s. 5-11.
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Omówienie wyników

 Analizując wyniki symulacji, zaobserwowano, iż niewielkie potencjalne 
zmiany temperatury wody mogą mieć wpływ na wielkości niektórych podstawo-
wych wskaźników jakości wód jezior oraz na przebieg zmian ich stężenia w cza-
sie. Część natomiast wskaźników w niektórych jeziorach pozostała bez wyraź-
nych zmian, zarówno w symulacjach zakładających obniżenie, jak też podwyż-
szenie temperatury.
 Zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w obu symulacjach miały podobny 
przebieg we wszystkich uwzględnionych w modelu jeziorach. Zgodnie z przewi-
dywaniami wzrost temperatury skutkował obniżeniem stężenia tlenu zarówno 
w warstwie epilimnionu, jak również hypolimnionu. W wyższych temperaturach 
(zakładając stałe ciśnienie atmosferyczne) w wodzie może rozpuścić się mniej-
sza ilość tlenu. Ponadto w tych warunkach mineralizacja substancji organicznej 
oraz nitry ikacja przebiegają szybciej, przez co zasoby tlenu ulegają szybszemu 
zużyciu. Proces reaeracji, którego intensywność jest wprost proporcjonalna 
do chwilowego de icytu tlenowego, powoduje uzupełnienie zasobów tlenu w wo-
dzie, jednak z uwagi na różne stężenie tlenu w stanie pełnego nasycenia w róż-
nych temperaturach końcowe jego stężenie w wodzie ustabilizuje się na niższym 
poziomie w wyższej temperaturze, i odwrotnie. Przykładowe zmiany stężenia 
tlenu przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
 Jednym z uwzględnionych w modelu procesów zachodzących w wodach po-
wierzchniowych i zależnych od temperatury jest nitry ikacja. Azot amonowy, 
którego źródłem w wodach jezior jest zasilanie wewnętrzne i ładunki zewnętrz-
ne, w warunkach tlenowych ulega przemianom do azotu azotanowego (V). 
W omawianych symulacjach zaobserwowano wyraźny wpływ temperatury na 
stężenie azotu amonowego w jeziorach: Necku, Białym i Studzienicznym. 

Rysunek 2 

Zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w epilimnionie jeziora Studzienicznego

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 

Zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w hypolimnionie jeziora Studzienicznego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4

Zmiany stężenia azotu amonowego w epilimnionie jeziora Białego Augustowskiego

Źródło: opracowanie własne.

W wyższych temperaturach proces nitry ikacji przebiega szybciej, co w modelu 
objawiało się niższymi stężeniami azotu amonowego zarówno w warstwie po-
wierzchniowej, jak i naddennej. Wyniki symulacji w Jeziorze Białym Augustow-
skim przedstawiono na rysunkach 4 i 5.
 Wartości stężenia azotu amonowego w Rospudzie Augustowskiej w obu sy-
mulacjach praktycznie nie uległy zmianie. Wynika to z przepływowego charakte-
ru jeziora (procent wymiany wody w roku wynosi około 2500) oraz faktu, 
iż o stężeniu substancji biogennych w zbiorniku decydują przede wszystkim ła-
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dunki niesione w dopływie – rzece Rospudzie, w mniejszym stopniu natomiast 
przemiany zachodzące w samym jeziorze.
 Zmiany stężenia azotu azotanowego wywołane wprowadzonymi do modelu 
zmianami temperatury miały inny przebieg niż omówiony powyżej przebieg 
zmian azotu amonowego. Przykładowe wyniki symulacji w Jeziorze Białym za-
prezentowano na rysunkach 6 i 7. Stężenie maksymalne azotu azotanowego (V) 
nie uległo praktycznie podwyższeniu w wyniku zmian temperatury, ale uległo 
niewielkiemu przesunięciu w czasie. W jeziorze tym głównym źródłem azotu jest 
zasilanie wewnętrzne. Z uwagi na zde iniowanie w modelu zasilania wewnętrz-

Rysunek 5

Zmiany stężenia azotu amonowego w hypolimnionie jeziora Białego Augustowskiego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6 

Zmiany stężenia azotu azotanowego (V) w epilimnionie jeziora Białego Augustowskiego

Źródło: opracowanie własne.
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nego w postaci funkcji czasowych wyrażonych w mg N (i P)/m2d uwalnianego 
z osadów (opracowany model nie uwzględnia przemian w osadach dennych, lecz 
tylko skutek tych przemian określony na etapie kalibracji) uwalniany z osadów 
dennych azot amonowy ulega powolniejszemu procesowi nitry ikacji, a jego tem-
po uwalniania nie ulega zmianie, co miałoby miejsce w układzie rzeczywistym. 
Podwyższone stężenie azotanów (V) w symulacji uwzględniającej niższą tempe-
raturę wynikać może z jego wolniejszego przyswajania przez itoplankton, choć 
trudno to jednoznacznie stwierdzić, analizując uzyskane symulacje. Podobne 
zmiany zaobserwowano w pozostałych straty ikowanych jeziorach, w jeziorze 
Rospuda natomiast zmiany stężenia azotanów (V) nie były istotne.
 Zde iniowane w modelu zjawiska związane z najważniejszym pierwiastkiem 
decydującym o tro ii analizowanych jezior, fosforem, nie uwzględniają wpływu 
temperatury na ładunki tego biogenu w wodach (podobnie jak w przypadku azo-
tu), a jedynie jego przemiany. Z uwagi na to, że fosfor jest tu czynnikiem limitują-
cym produkcję substancji organicznej, jego stężenie w okresie intensywnej we-
getacji roślin jest niskie. Przyjmując powyższe założenia, można spodziewać się, 
że zmiany temperatury w modelu nie powinny wyraźnie wpływać na stężenie 
fosforu zarówno w formie dostępnej dla roślin (ortofosforanów), jak również fos-
foru całkowitego. Potwierdzenie powyższych wniosków przedstawiają przykła-
dowe wykresy, zaprezentowane na rysunkach 8 i 9. Minimalny wzrost stężenia 
form fosforu w wyższej temperaturze i obniżenie stężenia w temperaturze niż-
szej (w hypolimnionach, w okresie trwania straty ikacji) wynika prawdopodob-
nie ze zmian intensywności transportu dyspersyjnego między oddzielonymi od 
siebie warstwami limnetycznymi. W Jeziorze Rospuda Augustowska, podobnie 
jak w przypadku pozostałych omawianych wskaźników z wyjątkiem tlenu roz-
puszczonego, nie zaobserwowano wyraźnych zmian stężenia form fosforu w wy-
niku zmian temperatury.

Rysunek 7 

Zmiany stężenia azotu azotanowego (V) w hypolimnionie jeziora Białego Augustowskiego

Źródło: opracowanie własne.
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 Głównym wskaźnikiem informującym o tro ii jezior jest chloro il a. Zmiany 
tego wskaźnika w przeprowadzonych symulacjach były albo niewielkie, na przy-
kład w jeziorze Studzienicznym (wartości maksymalne na początku okresu 
 wegetacyjnego wahały się w granicach od około 22 do 29 mg/m3), albo praktycz-
nie niezauważalne, na przykład w jeziorze Rospuda Augustowska. Niewielkie 
zmiany stężenia chloro ilu a w modelu i symulacjach można wytłumaczyć zmien-
nością intensywności transportu dyspersyjnego pomiędzy segmentami modelu 
(warstwami limnetycznymi w okresie straty ikacji) lub niedoskonałościami kali-
bracji, których nie można uniknąć w przypadku modeli odzwierciedlających zło-
żone układy rzeczywiste. Zmiany stężenia chloro ilu a we wszystkich uwzględ-
nionych w opracowaniu jeziorach zaprezentowano na rysunkach 10-13.

Rysunek 8 

Zmiany stężenia fosforu fosforanowego (V) w epilimnionie jeziora Necko 

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 9 

Zmiany stężenia fosforu fosforanowego (V) w hypolimnionie jeziora Necko

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 10 

Zmiany stężenia chlorofi lu a w epilimnionie jeziora Studzienicznego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 11 

Zmiany stężenia chlorofi lu a w epilimnionie jeziora Białego Augustowskiego

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 12 

Zmiany stężenia chlorofi lu a w epilimnionie jeziora Necko

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 13 

Zmiany stężenia chlorofi lu a w epilimnionie jeziora Rospuda Augustowska

Źródło: opracowanie własne.



Ekonomia i Środowisko  2 (45)  •  2013254

Podsumowanie

 Temperatura jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących tempo 
procesów zachodzących w wodach powierzchniowych. Niewielkie zmiany tem-
peratury wody, wynikające ze zmienności warunków atmosferycznych, które 
można obserwować w praktyce w kolejnych latach, nie wpływają istotnie na 
zmiany wartości wskaźników wykorzystywanych w systemach oceny jakości 
wód, ale niektóre z nich dadzą się zaobserwować. Wykorzystany w niniejszym 
opracowaniu model pozwolił w przybliżeniu na określenie skutków zmian tem-
peratury na wielkości podstawowych wskaźników jakości wód, należy jednak 
pamiętać, iż zmiany temperatury w układzie rzeczywistym będą powodowały 
zmianę szeregu innych czynników, nieuwzględnionych w modelu, co będzie się 
przekładać jednocześnie na zmiany ładunków biogenów tra iających do wód je-
zior i ogólnie pojętej zmiany jakości ich wód. Z uwagi na charakterystykę modelu 
i założenie niezmienności ładunku azotu i fosforu tra iającego do wód jezior 
w omawianych symulacjach możliwe było oszacowanie wpływu temperatury 
wyłącznie na dynamikę procesów zachodzących w wodach jezior. W rzeczywi-
stości zmiany temperatury łączą się z szeregiem zjawisk, których efektem jest 
zmiana intensywności zasilania jezior w N i P, jak chociażby zmiana czasu trwa-
nia straty ikacji, intensywności zasilania wewnętrznego i wielu innych czynni-
ków. Otrzymane w pracy wyniki symulacji, z uwagi na niewielkie zmiany warto-
ści stężenia wskaźników (na poziomie rozbieżności między skalibrowanym mo-
delem a wartościami empirycznymi), pozwalają jedynie na ogólną interpretację 
opisywanych zjawisk.

Artykuł powstał w wyniku realizacji pracy statutowej Katedry Systemów Inżynierii 
Środowiska S/WBiIS/2/2011, inansowanej przez MNiSW.


