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Zmiany jakoœci wód Jeziora Brdowskiego w latach 1997–2001
Józef Szoszkiewicz*, Ryszard Staniszewski*, Marian Tomoñ**
Jezioro Brdowskie jest po³o¿one na Pojezierzu Kujawskim i w zwi¹zku z niekorzystnymi warunkami hydro-morfologicznymi jest bardzo podatne na degradacjê.
Potwierdzaj¹ to wyniki analiz fizykochemicznych oraz
mikrobiologicznych prowadzonych w wodach tego akwenu.
W latach 1997–2001 podstawowe wskaŸniki jakoœci
wód jeziornych, takie jak zawartoœæ chlorofilu-a i suchej
masy sestonu, widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego oraz przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa utrzymywa³y siê na poziomie
charakterystycznym dla wód zanieczyszczonych.

W 1999 roku stwierdzono pierwsze, chocia¿ nieznaczne, pozytywne zmiany jakoœci wód jeziora, które nast¹pi³y
po wybudowaniu w jego zlewni dwóch oczyszczalni œcieków. Oczyszczalnia typu LEMNA, po³o¿ona 14 km na
wschód w miejscowoœci Przedecz, zosta³a wybudowana w
1998 r. Odprowadza ona oczyszczone œcieki do Jeziora
Przedeckiego, z którego wyp³ywa rzeka Noæ zasilaj¹ca
Jezioro Modzerowskie, z kolei odp³yw Jeziora Modzerowskiego niesie wody do Jeziora Brdowskiego. Druga
oczyszczalnia, mechaniczno-biologiczna (z reaktorem biologicznym) powsta³a w 2000 r. w miejscowoœci Polonisz,
niedaleko badanego jeziora. Pozytywne zmiany dotycz¹,
jak dot¹d, g³ównie ograniczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Pod³¹czanie coraz wiêkszej liczby gospodarstw i mieszkañ do kanalizacji, powinno w najbli¿szych latach wyraŸnie
wp³yn¹æ na poprawê jakoœci wód Jeziora Brdowskiego.

Wp³yw antropopresji na fizyczne i chemiczne w³aœciwoœci wód jeziornych
Brodnickiego Parku Krajobrazowego, na przyk³adzie jeziora Zbiczno
Marian Tomoñ*, Ryszard Staniszewski**, Józef Szoszkiewicz**
Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK) zosta³ utworzony
w 1985 roku, na powierzchni blisko 15 tys. ha, jako 25 park
krajobrazowy Polski. Obejmuje on najcenniejsze przyrodniczo czêœci Pojezierza Brodnickiego. Blisko po³owê
powierzchni zajmuj¹ fitocenozy leœne, a 8,5% powierzchni
to toñ wodna. Znajduje siê tu oko³o 60 jezior, w tym 6 o
powierzchni ponad 100 ha. Osi¹ hydrograficzn¹ BPK jest
Skarlanka, od lat atrakcyjny szlak kajakowy. Drug¹ wa¿n¹
rzek¹ dla ca³ego Pojezierza, ze wzglêdu na wielkoœæ dorze-

cza oraz zró¿nicowanie przyrodnicze koryta i ca³ej doliny,
jest Drwêca.
Jednym z najbardziej odwiedzanych akwenów jest
jezioro Zbiczno. Z tego te¿ wzglêdu jest ono przedmiotem
naszych wieloletnich badañ nad zmianami jakoœciowymi
wody, oraz zró¿nicowaniem wystêpuj¹cych w nim ekosystemów w obrêbie litoralu i pelagialu. Jakoœæ wody jeziora
ulega niestety powolnemu pogarszaniu w kierunku II klasy
czystoœci. Jeœli na pocz¹tku ubieg³ej dekady takie parametry
jak: BZT5, tlen rozpuszczony, fosforany i niektóre mikroelementy kwalifikowa³y wodê do I klasy czystoœci, to
obecnie ju¿ do II klasy, a okresowo nawet do III klasy z
uwagi na wysokie stê¿enia P i N; zawartoœæ cynku przekracza obecnie dopuszczalne normy. Te niekorzystne zmiany
to przede wszystkim wynik wzrostu obci¹¿enia turystycznego obrze¿y jeziora Zbiczno.

Rozk³ad stê¿enia wybranych jonów nieorganicznych w wodach
Zbiornika Soliñskiego, latem 2002 r.
Janusz Chmura*
Przewodnictwo elektrolityczne w³aœciwe wody jest
sum¹ przewodnictw jonowych. Zmiana wartoœci przewodnictwa wskazuje na zmianê sumarycznych wartoœci stê¿eñ

*Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej,
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jonów. Autor prowadz¹c badania przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego w ca³ej objêtoœci Zbiornika Soliñskiego, zauwa¿y³ istotne zmiany jego wartoœci w warstwie
powierzchniowej, przydennej i w metalimnionie (ta obserwacja zosta³a potwierdzona w kolejnych latach). Zmiana
przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego jest
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zwi¹zana ze zmian¹ stê¿enia jonów nieorganicznych w tej
warstwie.
Celem pracy jest potwierdzenie wczeœniejszych obserwacji dotycz¹cych wzrostu stê¿enia jonów w wymienionych
czêœciach warstw stratyfikacji termicznej i metalimnionie,
oraz próba usystematyzowania — przedstawienia prawid³owoœci — zmian przewodnictwa elektrolitycznego
w³aœciwego i zmiennoœci stê¿eñ jonów nieorganicznych w
wybranym pionie tak, aby obrazowa³o ono stan ka¿dej warstwy stratyfikacyjnej zbiornika wodnego.
W celu przejrzystego przedstawienia zmian przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego w ka¿dej z warstw, w
okresie letniej stratyfikacji termicznej, przyjêto uk³ad
wspó³rzêdnych, w którym za oœ X (oœ odciêtych) przyjêto
oœ metalimnionu. Na tej osi zaznaczono wartoœci przewod-

nictwa elektrolitycznego w³aœciwego lub wartoœci stê¿enia
poszczególnych jonów. Na dodatniej czêœci osi Y umieszczono mi¹¿szoœæ warstwy wody, licz¹c od osi metalimnionu do swobodnej powierzchni wody. Czêœæ ujemna osi Y
oznacza gruboœæ warstwy wody od osi metalimnionu do
dna zbiornika.
Pomiary wykonane w lipcu, sierpniu i wrzeœniu 2002 r.
potwierdzi³y wiêksz¹ wartoœæ przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego w warstwie termokliny. W porównaniu z
2001 r. wartoœci przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego wody by³y znacznie wiêksze. Wartoœci te by³y
równie¿ wy¿sze od wartoœci œredniej obliczonej dla lat
1988–1999. O wzroœcie przewodnictwa decydowa³o wiêksze
stê¿enie jonów nieorganicznych.

Stê¿enie wybranych zwi¹zków organicznych w wodach Zbiornika Soliñskiego,
w sierpniu 2001 i 2002 r.
Janusz Chmura*, Mariusz Kolber*
Zjawisko zmian przewodnictwa elektrolitycznego
w³aœciwego, a zw³aszcza wzrost jego wartoœci w warstwie
termokliny, jest ciekawym zjawiskiem nie znajduj¹cym
jednoznacznego wyt³umaczenia w literaturze limnologicznej. Zmiana przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego
jest zwi¹zana g³ównie ze zmian¹ stê¿enia jonów nieorganicznych w tej warstwie. Zwi¹zki organiczne mog¹
wp³ywaæ na zmianê przewodnictwa elektrycznego ale w
minimalnym stopniu.
Celem pracy jest sprawdzenie czy dane dotycz¹ce
zmian stê¿enia jonów nieorganicznych, w poszczególnych
warstwach stratyfikacji letniej, maj¹ tam odzwierciedlenie
w zmianie stê¿enia zwi¹zków organicznych.
Próbki wody do analiz chemicznych pobierano z
powierzchni wody, warstwy granicznej miêdzy epilimnionem i metalimnionem, w warstwie osi matalimnionu, z
górnej warstwy hipolimnionu i znad dna zbiornika. W
pobranych próbkach wyznaczono stê¿enia nastêpuj¹cych
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halogenowych wêglowodorów alifatycznych: 1 — bromodichlorometan CHCl2Br, 2 — dichlorometan CH2Cl2, 3 —
tetrachlorometan CCl4, 4 — tetrachloroetan C2Cl4.
Halogenowe wêglowodory alifatyczne powstaj¹ w
wyniku reakcji halogenów F, Cl, Br, i J z wêglowodorami
alifatycznymi. Analizie poddano grupê niskocz¹steczkowych halogenowych pochodnych alifatycznych metanu,
etanu i etenu. Zwi¹zki te wystêpuj¹ w postaci naturalnej w
nieznacznych iloœciach jako produkt syntezy organizmów
¿ywych. Ich obecnoœæ czêsto wi¹¿e siê z odprowadzaniem
œcieków, w ró¿nych formach, do wód. Trihalometany THM
o ogólnym wzorze CHX3, gdzie X to F, Cl, Br, J, s¹ czêsto
produktami po³¹czeñ wy¿ej wymienionych halogenów z
substancjami humusowymi. Iloœæ THM jest proporcjonalna do iloœci substancji humusowych zawartych w wodzie.
Halogenowe wêglowodory alifatyczne, nawet w niewielkich iloœciach, wykazuj¹ du¿¹ toksycznoœæ i maj¹ istotny
wp³yw na klasyfikacjê jakoœci wód.
Sumaryczna zawartoœæ trihalometanów (THM) w
badanym pionie wykazuje zwiêkszone stê¿enia w warstwie
powierzchniowej i warstwie poni¿ej termokliny; w osi termokliny wystêpuje ostry, znacz¹cy wzrost ich iloœci.

Wody glebowe jako ogniwo w obiegu jonów w ekosystemach, na przyk³adzie
borów Puszczy Augustowskiej
Magdalena Janek*
W badaniach zlewniowych przyjmuje siê, ¿e wody s¹
podstawowym
noœnikiem
jonów
(rozpuszczonych
zwi¹zków). Jednak sama analiza wejœcia i wyjœcia
(dop³yw-odp³yw) jonów z ekosystemu jest niewystarczaj¹ca.
*Instytut Badawczy Leœnictwa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa
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W obiegu materii wody glebowe s¹ g³ównym noœnikiem
jonów przemieszczanych z atmosfery do wód podziemnych i powierzchniowych, przy czym najszybciej s¹
przenoszone jony SO42-, NO3-, Cl-, pochodz¹ce g³ównie z
zanieczyszczeñ antropogenicznych. Aniony te, oddzia³uj¹c
na fazê sta³¹ gleby, powoduj¹ wymywanie kationów i
zakwaszenie gleb, co z kolei jest przyczyn¹ uszkodzeñ

