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ZACHOWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH  
MIERZEI WIŚLANEJ I ZALEWU WIŚLANEGO  

W KONTEKŚCIE PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH 

W pracy przedstawiono stan rozpoznania przyrodniczego terenu Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślane-
go, stanowiącego obszar chroniony Natura 2000. Wskazano na zmiany charakteru siedlisk, zbiorowisk 
roślinnych oraz zoocenoz, podlegających metamorfozie wskutek rozwoju miejscowości turystycznych, 
antropopresji rekreacyjnej oraz rozwoju gospodarczego regionu. Wskazano aktualne zagrożenia dla 
tego terenu, wyodrębniając czynniki: globalne, lokalne i antropogeniczne. 

Wprowadzenie 

Obszar Mierzei Wiślanej wraz z Zalewem (Zatoka Świeża) od dawna stanowi 
obiekt zainteresowania człowieka ze względu na walory przyrodniczo- 
-krajobrazowe, gospodarcze (rybołówstwo i ogrodnictwo) oraz od połowy XIX 
wieku rekreacyjno-wypoczynkowe. Główne nasilenie osadnictwa człowieka nad 
brzegami Bałtyku przypadło na X-XIII wiek. Szlaki handlowe biegnące ku 
bursztynowym wybrzeżom Sambii wpływały na kształtowanie się sieci osadniczej. 
W miejscach o dogodnych warunkach powstawały grody, miasta (Elbląg, 
Tolkmicko, Frombork) oraz karczmy stanowiące punkty etapowe zakładane przez 
komtura z Elbląga. Tak powstały wsie Kąty Rybackie, Skowronki, Przebrno, 
Krynica Morska, Piaski. Od drugiej połowy XIX wieku datuje się silny rozwój 
gospodarczy południowej części Zalewu Wiślanego. Powstają duże gospodarstwa 
rolnicze, gorzelnie, hodowle koni, dodatkowo linia kolejowa wzdłuż brzegu 
Zalewu łączy sieć osadniczą oraz sprzyja rozwojowi hodowli rolniczej i zwierzę-
cej. Liczne lasy łęgowe zostają wycięte, w to miejsce powstają żyzne łąki i uprawy 
ogrodnicze. Wszystkie te zmiany o charakterze rolniczo-gospodarczym wpływają 
na stan środowiska przyrodniczego, którego stopień zachowania zmienia się  
w ciągu XX wieku i do czasów współczesnych dotrwały enklawy ekosystemów  
o charakterze naturalnym. Podlegają one nadal metamorfozie wskutek rozwoju 
miejscowości turystycznych oraz antropopresji rekreacyjnej [14]. 

Celem pracy było opisanie zmian w środowisku Mierzei Wiślanej i Zalewu 
Wiślanego w obszarze siedlisk fito i zoocenoz oraz wskazanie aktualnych zagrożeń 
dla tego terenu na podstawie dostępnej literatury oraz badań i obserwacji własnych 
przeprowadzonych w latach 2005-2010. 
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1. Charakterystyka przyrodnicza terenu 
 
Mierzeja Wiślana jest mezoregionem należącym do makroregionu Pobrzeże 

Gdańskie, podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie [15]. Jest to piaszczysty 
wał z wydmami przekraczającymi 40 m wysokości, powstałymi pod wpływem 
wiatrów i dryfu piasków pochodzących z abrazji brzegów Półwyspu Sambii, 
uformowanymi w ciągu około 5 tys. lat.  

Mierzeja Wiślana była budowana jako delta wewnętrzna. Procesy akumulacji 
przebiegały nierównomiernie – dominowały liczne ramiona rozlewne z ciągnącymi 
się po obu stronach wałami brzegowymi, pomiędzy którymi występowały rozle-
wiska i bagna. Zasięg i głębokość rozlewisk zmieniały się sezonowo wraz z ryt-
mem hydrologicznym Wisły [29]. 

W części zachodniej Mierzeja przylega do delty Wisły, w przeszłości blokowała 
jej ujście do otwartej zatoki, wobec czego jedno z ramion rzecznych skierowało się 
na zachód i znalazło wylot pod miejscowością Wisłoujście, drugie natomiast, 
zwane Szkarpawą, wpływa do Zalewu Wiślanego. W 1840 roku wezbranie 
wskutek zatoru lodowego spowodowało przerwanie mierzei pod miejscowością 
Górki i powstanie nowego ujścia do Zatoki Gdańskiej (tzw. Wisła Śmiała). W 1895 
roku przekopano sztuczne ujście pod Świbnem. Dawne koryto w kierunku 
Gdańska zamknięto śluzą w Przegalinie jako tzw. Martwą Wisłę. Również 
Szkarpawa jest odcięta śluzą od głównego koryta. W ten sposób zachodnia część 
Mierzei Wiślanej jest przecięta w trzech miejscach. Na wschód od Kątów 
Rybackich Mierzeja Wiślana oddziela Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej [15].  

Mierzeja Wiślana to osobliwość przyrodnicza i krajobrazowa, a także 
interesujący obszar turystyczny i rekreacyjny. Zbudowana jest z materiału 
pochodzącego z abrazji brzegów klifowych, a także z materiału piaszczystego 
niesionego przez Wisłę. W obrębie Mierzei Wiślanej można wyróżnić kilka 
odcinków odmiennych krajobrazowo. Wyróżniającym się tutaj elementem 
lokalnym geomorfologicznie jest rejon Łysej Góry (Krynica Morska), z pasmem 
wzgórz zwanym Wielbłądzi Grzbiet o maksymalnej wysokości 49,5 m n.p.m. 
Odrębnym krajobrazowo fragmentem Mierzei jest rejon wsi Piaski, z układem 
pasm wydm nawiązujących do krajobrazu Półwyspu Sambijskiego.  

Mierzeja Wiślana przedstawia typowe cechy krajobrazu powstałego w wyniku 
wzajemnego oddziaływania wód morskich i lądowych oraz wiatru. Tworzy ją 
wyraźnie zarysowana piaszczysta strefa wydmowa, zbudowana z dość skompli-
kowanych ciągów wydm, które miejscami układają się w dwa lub trzy wały. 
Między wałami wydmowymi występują liczne niecki deflacyjne, które niekiedy 
połączone ze sobą tworzą rozległe obniżenia terenowe.  

Na obszarze Mierzei Wiślanej można wydzielić następujące jednostki geomor-
fologiczne: plażę letnią i zimową, wydmy przednie, wydmy wysokie z obniżeniami 
międzywydmowymi oraz nizinę nadzalewową. Plaża stanowi równoległy do 
brzegu morskiego pas piaszczysty o szerokości 20-70 m, położony na poziomie 
0,0-3,0 m n.p.m. Wydmy przednie przebiegają równolegle do plaży, ich szerokość 
i wysokość jest zmienna na poszczególnych odcinkach Mierzei.  
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Trzon Mierzei Wiślanej stanowią rozbudowane wydmy ciągnące się pasmem  
o szerokości do 500 m, ich wysokość wzrasta od zachodu na wschód. Nizina 
nadzalewowa to obszar przylegający do zarastającego Zalewu Wiślanego, o różnej 
szerokości, skrajnie od 2 m do maksymalnie 200 m [26]. 

Zalew Wiślany (laguna) jest zbiornikiem wodnym, który od wód Zatoki 
Gdańskiej oddzielony jest wąskim pasem Mierzei Wiślanej, z otwartym morzem 
łączy się poprzez Cieśninę Pilawską (Bałtyjską). Akwen jest rozległy, o wydłu-
żonym kształcie. Całkowita powierzchnia wynosi 838 km2, w tym w granicach 
Polski znajduje się 328 km2. Laguna ma 90,7 km długości, w tym na terenie Polski 
35,1 km. Szerokość Zalewu waha się od 6,8 km do 13 km. Jest to płytki akwen – 
średnia głębokość wynosi 2,7 m, maksymalna – 5,2 m. Wody Zalewu mają bardzo 
niskie zasolenie, zależne od napływu lub odpływu wód morskich przez Cieśninę 
Pilawską. Największą rzeką wpływającą do Zalewu jest Pregoła, która dostarcza 
62% wód słodkich, natomiast po stronie polskiej Pasłęka, Elbląg i Nogat [16]. 

Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany wraz z obszarem okalającym cechuje 
bogactwo i różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. W piaszczystym pasie 
Mierzei Wiślanej występuje kilka specyficznych zbiorowisk roślinnych w układzie 
pasowym. Najuboższe siedliska to wydmy białe porośnięte płatami roślinności 
psammofilnej, wśród której dominują: Elymo-Ammophiletum, zarówno w postaci 
typowej, jak i z Honkenya peploides [23]. Nieco większą różnorodnością 
biologiczną cechują się wydmy szare, wykształcające się w postaci dwóch 
ekotypów: jako wydma szara bezleśna i leśna. Na wydmach szarych oprócz 
gatunków typowych możemy znaleźć różne gatunki krzewów, głównie rokitnika 
Hippophaë rhamnoides i róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb [7], 
wprowadzanych sztucznie przez człowieka w celu unieruchomienia wydm (fot. 1).  

 

 
Fot. 1.  Wzmocnienie różą pomarszczoną wejścia na plażę nadmorską w Piaskach (fot. Z. Endler) 
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Specyficzne dla Mierzei Wiślanej są bory sosnowe o charakterze nadmorskim, 
powstałe wtórnie poprzez nasadzenia. Są to głównie fitocenozy Vaccinio myrtilli-
Pinetum poprzedzielane drobnymi zagłębieniami o charakterze łęgów olchowych  
z kruszyną Rhamnus frangula. Całkiem wyjątkowym przykładem ekosystemu wydmy 
jest zachowana postać wydmy nadzalewowej we wsi Piaski, która jest porośnięta 
fitocenozami Spergulo-Corynephoretum i Cladonietum mitis [19] (rys. 1). 
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Rys. 1.  Strefowy układ zbiorowisk w profilu Mierzei Wiślanej w miejscowości Piaski 

Źródło: H. Piotrowska, Zbiorowiska psammofilne na wydmach polskiego brzegu Bałtyku, „Acta Botanica 
Cassubica” 2002, 3, uzupełnione. 

 
W części zachodniej Mierzei Wiślanej, a szczególnie w okolicach Krynicy 

Morskiej zachowały się fragmenty dawnych lasów liściastych o charakterze 
grądów zboczowych Stellario-Carpinetum z bukiem, jaworem oraz dość licznym 
udziałem bluszczu Hedera helix. 

W wodach Zatoki Gdańskiej przylegających do Mierzei Wiślanej można 
znaleźć populacje krasnorostu widlika Furcelaria fastigiata oraz brunatnicę 
morszczyna pęcherzykowatego Fucus vesiculosus, a także bardzo licznie „trawę 
morską” Zostera marina. Od strony Zatoki Gdańskiej na wydmie białej przedniej 
wyrastają halofity, takie jak: Cakile maritima, Salsola kali, Honkenya peploides, 
Eryngium maritimum. Południowy brzeg Zalewu Wiślanego również zawiera 
fragmenty dawnych łąk halofilnych, na których zanotowano występowanie 
mlecznika morskiego Glaux maritima, babki nadmorskiej Plantago maritima, situ 
Gerarda Juncus Gerardi, świbki morskiej Triglochin maritime oraz sitowca 
nadmorskiego Bulboschoenus maritimus. Notowano również populacje storczyka 
krwistego Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata [8]. 

Otulina Zalewu Wiślanego to wykształcające się w różnych wariantach łęgi 
olchowe Fraxino-Alnetum oraz łęgi wierzbowe Salici-Populetum. Część drzewo-
stanów łęgowych uległa metamorfozie poprzez użytkowanie rekreacyjne i stanowi 
zbiorowiska kadłubowe, pozbawione swoich gatunków wyróżniających. 

Płycizny Zalewu Wiślanego porastają na ogromnych przestrzeniach szuwary 
wysokie, tworzone głównie przez trzcinę pospolitą Phragmites australis, pałkę 
wąskolistną Typha angustifolia oraz sitowie jeziorne Scirpus lacustris. Dodatkowo 
w wodach słonawych Zalewu wyrastają fitocenozy tworzone przez sitowie 
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Tabernemontana Scirpus tabernaemontani. Roślinność podwodną tworzą płaty 
makrohydrofitów zbudowane głównie przez populacje rdestnic: Potamogeton 
lucens, P. perfoliatus, P. pectinatus oraz typowe fitocenozy eutroficzne, jak 
Myriophylletum spicati, Ceratophylletum demersi. W środkowej i wschodniej 
części litoralu Zalewu Wiślanego licznie występują „podwodne łąki” budowane 
przez zielenicę Cladophora glomerata, na kamieniach i palach wyrasta 
Enteromorpha intestinalis. Płytkie zatoki oraz porty południowej części zalewu 
cechują zakwity sinicowe tworzone głównie przez Microcystis aeruginosa i przed-
stawicieli rodzaju Anabaena [25]. 

Dla zabezpieczenia różnorodności florystycznej i faunistycznej tego obszaru 
utworzono w przeszłości sieć rezerwatów przyrody, pomników przyrody oraz park 
krajobrazowy. 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana obejmuje część mierzei ograniczoną od 
północy Zatoką Gdańską, od północnego wschodu granicą państwa, od połud-
niowego wschodu i południa Zalewem Wiślanym, a od zachodu drogą biegnącą 
przez Sztutowo [26]. 

Powierzchnia Mierzei Wiślanej w 80% jest porośnięta zbiorowiskami leśnymi. 
Są to głównie nadmorskie bory sosnowe z niewielkim udziałem dębu Quercus 
robur, buka Fagus sylvatica, osiki Populus tremula, olszy czarnej Alnus glutinosa  
i brzozy Betula pendula. Klasyczne nadmorskie bory bażynowe Empetro nigri- 
-Pinetum z udziałem Linnea borealis i Empetrum nigrum są rzadkie i występują 
punktowo [6]. Na niewielkim obszarze występują dąbrowy, buczyny, a w obniże-
niach terenu – brzeziny bagienne i olsy. W XIX wieku w celu zalesienia rucho-
mych piasków introdukowano na Mierzei wiele gatunków drzew, w związku z tym 
obecnie występują tutaj 63 gatunki drzew i krzewów. Walory krajobrazowe zwię-
ksza również obecność torfowisk wypełniających zagłębienia między pagórkami 
wydmowymi, z rzadkimi gatunkami roślin bagiennych, takich jak: gnidosz błotny 
Pedicularis palustris, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, rosiczka 
okrągłolistna Drosera rotundifolia, fiołek błotny Viola palustris. Najbardziej 
charakterystyczna dla Mierzei Wiślanej jest jednak roślinność psammofilna poras-
tająca wydmy różnego typu [28]. 

Mierzeja Wiślana na mocy konwencji helsińskiej należy do międzynarodowej 
sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego. Zalew Wiślany chroniony 
jest poprzez Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o kodzie 
PLB290010. Oba opisywane tereny stanowią Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk 
(SOO) o kodzie PLH280007. Poza ochroną w ramach Natura 2000 najbliższe 
otoczenie Zalewu Wiślanego jest chronione również innymi krajowymi formami 
ochrony przyrody. Jedną z nich jest rezerwat przyrody. Do grupy największych 
rezerwatów omawianego regionu należą takie obiekty, jak: Ostoja Bobrów na 
Rzece Pasłęce, Zatoka Elbląska, Dolina Stradanki (rys. 2).  

Do najciekawszych rezerwatów przyrody należą: 
• Kąty Rybackie – rezerwat ornitologiczny utworzony w 1957 roku w celu ochrony 

miejsc lęgowych kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea 
cinerea. Jest to największa kolonia lęgowa kormoranów w Polsce i jedna  
z większych w Europie. Na podstawie inwentaryzacji w 2010 roku stwierdzono 
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obecność 8127 par kormoranów (informacja ustna M. Goc i P. Stępniewski)  
i 571 par czapli (informacja ustna M. Goc). Ptaki te znajdują na terenie rezerwa-
tu doskonałe warunki bytowania, co powoduje aktualnie rozprzestrzenianie się 
tych gatunków na opisywanym terenie w postaci rozrzuconych enklaw aż do wsi 
Sztutowo [21]. 

• Buki Mierzei Wiślanej – rezerwat leśny utworzony w 1962 roku w celu ochrony 
naturalnego środowiska buka Fagus sylvatica na Mierzei Wiślanej. Wiek 
drzewostanu bukowego wynosi tu około 150 lat. Domieszkę stanowią świerk 
pospolity Picea abies, dąb szypułkowy Quercus robur, sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris i brzoza brodawkowata Betula pendula. W podszycie występuje 
brzoza brodawkowata i omszona Betula pubescens, jarząb pospolity Sorbus 
aucuparia, grab zwyczajny Carpinus betulus, świerk pospolity Picea abies i sos-
na wejmutka Pinus strobus. Runo tworzą: zawilec gajowy Anemone nemorosa, 
borówka czernica Vaccinium myrtillus, orlica pospolita Pteridium aquilinum, 
konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, siódmaczek leśny Trientalis 
europaea, narecznica samcza Dryopteris filix-mas. Z gatunków chronionych 
występuje tu m.in. kruszyna pospolita Rhamnus frangula, bluszcz pospolity 
Hetera helix i konwalia majowa Convallaria majalis [16]. Ta oryginalna postać 
fitocenozy leśnej, trudna do identyfikacji syntaksonomicznej, powstała w sposób 
wtórny i wymaga dalszych badań ekologicznych. 

• Zatoka Elbląska – rezerwat utworzony w 1991 roku w celu ochrony ostoi 
ptactwa wodnego. W rezerwacie gniazdują m.in. perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus, bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, gęgawa Anser 
anser, błotniak stawowy Cirrus aeruginosus, błotniak łąkowy C. pygargus, 
kropiatka Porzana porzana, derkacz Cred crex, rycyk Limosa limosa, rybitwa 
zwyczajna Sterna hirundo, wąsatka Panurus biarmicus oraz liczne gatunki 
kaczek Anas sp. Mają tu swoje perzowisko kaczki, łabędź niemy Cygnus olor  
i łyska Fulica atra. W czasie wiosennych i jesiennych przelotów zatrzymuje się 
tu duża liczba ptaków, najliczniej kaczki [10]. Opis przyrodniczy rezerwatu jest 
stosunkowo skromny, wymaga pilnego uzupełnienia o grupę zbiorowisk hydro-
makrofitów, szczególnie szuwarowych, pełniących tutaj ważną funkcję siedli-
skotwórczą. 

Osobną grupę obiektów stanowią pomniki przyrody, zarówno ożywionej, jak  
i nieożywionej. Z tej drugiej grupy najciekawszym obiektem jest głaz narzutowy – 
Święty Kamień, znajdujący się przy brzegu Zalewu Wiślanego w okolicach 
Tolkmicka. Jego obwód wynosi 13,8 m, wysokość ponad zwierciadło wody około 
1 m. Pozostałą grupę pomników przyrody stanowią różne gatunki drzew, z których 
najokazalszy jest Dąb Bażyńskiego, wyrastający przy szosie w miejscowości 
Kadyny, przed wejściem do rezerwatu przyrody Kadyński Las. Drugim dębem 
pomnikowym jest okaz Quercus robur o wysokości 30 m, rosnący w miejscowości 
Krynica Morska, a trzecim – dąb szypułkowy w gminie Stegna, o wysokości 30 m  
i obwodzie 4,45 m. Oprócz dębów jako pomniki przyrody występują cztery 
egzemplarze buka pospolitego Fagus sylvatica, jeden w leśnictwie Przebrno, drugi 
koło wsi Rybina, trzeci i czwarty w odmianie purpurowej w parku Żuławki  
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w gminie Stegna. Dodatkowo na liście pomników znajduje się grab pospolity 
Carpinus betulus w gminie Stegna, topola czarna Populus nigra we wsi 
Mikoszewo oraz miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba w parku Żuławki w gminie 
Stegna [5].  

 

 
 

Rys. 2.  Rezerwaty przyrody w regionie Zalewu Wiślanego 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Świat zwierzęcy omawianego regionu nie obfituje w bioróżnorodność gatun-

kową. Stwierdzono występowanie jedynie 7 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 
38 gatunków ssaków i 232 gatunków ptaków (107 lęgowych) [9]. Spośród ssaków 
obecnie można tu spotkać takie gatunki, jak sarna, lis, borsuk, dzik (populacje 
antropogeniczne), zając, łasica, jenot, wydra, gronostaj, kuna (domowa i leśna), jeż 
wschodni, bóbr europejski, ryjówka aksamitna i malutka oraz rzęsorek. Z nieto-
perzy występują: karlik większy, nocek Natterera, borowiec wielki i gacek bruna-
tny [9]. Przewaga ilościowa ptaków wynika zarówno z lepszego rozpoznania 
grupy, jak i obecności skandynawsko-iberyjskiego szlaku wędrówek [9, 10, 26].  
W okresie wiosennym strefa brzegowa Mierzei Wiślanej jest opanowana przez 
populacje czajek, różne gatunki siewek oraz mew. W borach sosnowych Mierzei 
Wiślanej zanotowano obecność dzięcioła czarnego Dryocopus martius, zielonego 
Picus viridis, zielono-siwego Picus canus oraz dużego Dendrocopos major. 
Stosunkowo liczne są rodziny kruków, zarejestrowano również obecność orlika 
krzykliwego. Wyniki badań pochodzą z lat 1994-1996, notatki faunistyczne kończą 
się na roku 2001 [9].  

W słonawych wodach Zalewu bytuje dość bogata ichtiofauna, reprezentowana 
przez ponad 40 gatunków ryb. Ichtiofauna Zalewu Wiślanego jest zdominowana 
przez ryby słodkowodne, a wśród nich najwięcej gatunków z rodziny Cyprynidae 
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(15 gatunków ryb) oraz przedstawiciele rodzin: Percidae, Salmonidae, 
Gasterosteidae, Petromyzonidae, Gadidae Osmeridae, Esocidae, Siluridae, 
Gobiidae. Żyją tu gatunki ryb morskich: śledź, szprot (rodzina Clupeidae), stornia, 
skarp (rodzina Pleuronectidae), dorsz (rodzina Gadidae), tasza (rodzina 
Cyclopteridae), węgorzyca (rodzina Zoaricidae), wężynka (rodzina Syngnathidae), 
dobijak niebieski (rodzina Ammodytidae) i babka mała (rodzina Gobiidae). Do 
gatunków ryb dwuśrodowiskowych występujących w basenie Zalewu Wiślanego 
należą troć, łosoś (rodzina Salmonidae), parposz, aloza (rodzina Clupeidae), belona 
(rodzina Belonidae), węgorz (rodzina Anguillidae). Żyje tu także minóg rzeczny 
Lampetra fluviatilis [24]. Część polska Zalewu dla przeważającej liczby gatunków 
ryb stanowi dogodny obszar rozrodu oraz rozwoju i wzrostu młodzieży ryb. 
Dotyczy to zarówno gatunków stale występujących i rozradzających się w Zalewie, 
jak i gatunków, których stada użytkowe występują sezonowo podczas tarła 
(sandacz Sander lucioperca, leszcz Abramis bram, stynka Osmerus eperlanus, 
ciosa Pelecus cultratus, śledź Clupea herengus membras) [3]. 

2. Przekształcenia antropogeniczne 
 
Na przełomie XVIII i XIX wieku poprzez rabunkową gospodarkę leśną  

i „dzikie” wycinanie drzew na Mierzei Wiślanej doprowadzono do znacznego 
odlesienia tego regionu. Dopiero w latach 20. i 30. XIX wieku miasto Gdańsk 
rozpoczęło sadzenie drzew na „nagich” wydmach Mierzei Wiślanej. Nieuporząd-
kowana gospodarka leśna doprowadziła do sytuacji, w której z obszaru Mierzei 
Wiślanej zniknęły ekosystemy lasów liściastych, a w to miejsce zostały wprowa-
dzone drzewostany sosnowe i świerkowe. Pozostałością dawnych lasów o charak-
terze grądowym z udziałem buka są fragmenty ekosystemu w Krynicy Morskiej 
oraz rezerwat leśny Buki Mierzei Wiślanej. Większość obszarów leśnych Mierzei 
Wiślanej porastają drzewostany sosnowe w wieku od 40 do 75 lat. Są to obecnie 
nietypowe bory sosnowe nadmorskie o charakterze borów świeżych. Korony drzew 
zostały uformowane przez wiatry od strony brzegu morza w formie nieregularnej 
(tzw. „sztandarowy” pokrój), same zaś pnie odchylone są ku południu. Wokół wsi, 
ośrodków turystycznych pojawiła się roślinność spontaniczna o charakterze 
zbiorowisk dywanowych Lolio-Polygonetum [12]. Tego typu zbiorowiska 
towarzyszą drogom leśnym i szlakom turystycznym. Obrzeża ekosystemów 
leśnych ulegają synantropizacji poprzez masowe wnikanie Impatiens parviflora, 
Sambucus nigra i Sambucus racemosa do runa i piętra krzewów oraz formowanie 
się fitocenoz antropogenicznych o charakterze Chelidonio-Robinietum. Zmianie 
ulegają również ekosystemy wydmowe, podlegające wydeptywaniu, wygniataniu 
oraz użyźnianiu. Ten typ presji powoduje zmiany strukturalne fitocenoz, jak 
również wymianę gatunków. Obok gatunków typowych, naturalnych dla wydmy 
białej czy szarej, pojawiają się gatunki nitrofilne, jak Urtica dioica, Senecio 
vernalis, Elymus repens, Poa annua, Arabidopsis thaliana [6]. 

Laguna Zalewu Wiślanego również podlegała procesom antropopresji przeja-
wiającym się nie tylko poprzez zmianę konfiguracji linii brzegowej zachodniej 
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części, ale również poprzez proces nasilonej eutrofizacji i synantropizacji. Jego 
efektem jest bujny rozwój Polygonum sachalinense na aluwium we wsi Kąty 
Rybackie. Zmiany hydrograficzne delty Wisły prowadzone od XVII wieku 
wymusiły zamulanie poprzez dopływ związków organicznych i osadów Szkarpawą 
i Wisłą Królewską oraz rzeką Elbląg. W 2005 roku stwierdzono spontaniczny  
i masowy pojaw Salvinia natans w rzekach i kanałach na obszarze od Nowego 
Dworu Gdańskiego do Kątów Rybackich. Budowa licznych kanałów melioracyj-
nych, przeciwpowodziowych oraz dróg wodnych zmieniła krajobraz zachodniej 
części Zalewu Wiślanego. Jednocześnie rozwój miast w jego południowej części 
wraz z budową dróg bitych i linii kolejowej spowodowały aktywizację gospodarki 
rybackiej i rolnej, co odbiło się na przekształceniu krawędzi Wzniesień Elbląskich. 
Krawędź ta została odlesiona, częściowo rozorana, zamieniona w ogrody warzyw-
ne, pola uprawne i łąki kośne. Brak sieci kanalizacyjnej miast i wsi doprowadził do 
stopniowego wzrostu użyźnienia wód laguny oraz przyśpieszenia procesu 
wypłycenia Zalewu. Od roku 1840 rozpoczęła się eksploatacja rekreacyjna Zalewu 
Wiślanego poprzez rejsy parowców. Związane jest to z rozwojem Krynicy 
Morskiej jako kurortu oraz rozbudową sieci hotelowej i kąpieliskowej w tej miej-
scowości. Pod koniec XX wieku nastąpiła zmiana orientacji gospodarczej tego 
regionu. Mniejsze znaczenie ma gospodarka rybacka czy rolnicza, priorytet 
uzyskuje masowa rekreacja w formie turystyki pobytowej i kwalifikowanej. Na 
potrzeby turystyczne obecnie wycina się ekosystemy leśne, plantuje wydmy 
nadzalewowe, buduje drogi oraz miejsca parkingowe. Przykładem zmian może być 
miasto Krynica Morska, gdzie liczba 1339 stałych mieszkańców zwiększa się  
w sezonie letnim o 20-40 tys. turystów pobytowych. Ta presja turystyczna rodzi 
nowe problemy wiążące się z gospodarką odpadami, ich gromadzeniem i wywo-
zem oraz gospodarką wodno-ściekową. Osobny problem stanowi aktywizacja 
małych portów rybackich na Zalewie Wiślanym, których rola zmienia się w kierun-
ku turystyki jachtowej, co wymaga spełnienia nowych warunków środowiskowych, 
jak np. zaopatrzenie w paliwo, odbiór odpadów itp.  

Jak wynika z analizy historycznych materiałów kartograficznych, laguna Zale-
wu Wiślanego przed tysiącem lat była zasilana wodami Bałtyku. Po zalesieniu 
Mierzei Wiślanej w okolicach wsi Skowronki w najwęższym miejscu wykonano 
przekop o orientacyjnej szerokości 6 m, wykorzystywany przez łodzie rybackie 
[27]. Ten przekop zniknął około roku 1840, w momencie utworzenia Konsorcjum 
Parowcowego. Jedyna łączność i wymiana wód laguny odbywa się w okolicach 
Bałtijska (Pilawa). To historyczne przejście wykorzystywane było od XVI wieku, 
czego dowodem jest rozwój portu morskiego w Braniewie, gdzie na statki bałty-
ckie ładowano drewno i zboże [1].  

Jednak zmiany trofii wód Zalewu Wiślanego, jego wypłycenie, nagromadzenie 
się osadów dennych powodują, że prosta wymiana wód Zatoki Gdańskiej z woda-
mi laguny jest współcześnie bardzo ryzykowna. Tego typu „płukanie” wód Zalewu 
Wiślanego doprowadziłoby do niekontrolowanego skoku zmian trofii Zatoki 
Gdańskiej. Dodatkowo przypuszczalnie wskutek globalnego ocieplenia klimatycz-
nego omawiany region znajduje się w potencjalnym obszarze zalania przez wody 
Bałtyku około roku 2080.  
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Obserwowany wzrost industrializacji regionu i intensyfikacji rolnictwa przy 
jednocześnie zwiększającej się atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej rejonów 
nadmorskich spowodował daleko idące zmiany w ekosystemie Zalewu Wiślanego 
(zabiegi melioracyjne w strefie aluwialnej, zwiększone ilości ścieków komunal-
nych i agrotechnicznych). Efektem tej niekontrolowanej antropopresji była: zmiana 
ukształtowania brzegów, znaczny zanik jakościowy i ilościowy roślinności wodnej, 
wzrost zanieczyszczeń środowiska, zwłaszcza wodnego oraz poważne zmiany  
w ichtiofaunie. W wodach Zalewu Wiślanego w ostatnim czterdziestoleciu nastą-
piły zmiany ilościowe i strukturalne gatunków ichtiofauny i malakofauny. 

Do gatunków ryb, których populacje praktycznie zanikły w latach 60.-80. XX 
wieku należą: boleń Aspius aspius, certa Vimba vimba, karaś Cerassius cerassius, 
krąp Blicca bjoerkna, lin Tinca tinca, szczupak Esox lucius, ukleja Alburnus 
alburnus, łosoś Salmo salar. Należy uznać, że występuje potrzeba restytucji certy, 
lina, łososia i szczupaka. Liczne są gatunki, które należy już dziś uznać za 
zagrożone: okoń Perca fluviatilis ze względu na presję rynku UE, sandacz ze 
względu na brak ochrony młodzieży ryb oraz węgorz Anguilla anguilla ze względu 
na brak systematyczności zarybień [4]. Od roku 1999 w wodach Zalewu Wiślanego 
notuje się wzrost liczebności populacji babki byczej Neogobius melanostomus [2]. 
Gatunek ten, obcy dla wód Zalewu, stał się konkurentem pokarmowym rodzimej 
ichtiofauny, zmniejsza możliwości jej rozrodu i rozwoju. Pokonując bariery geo-
graficzne, jak również czynniki środowiskowe, takie jak temperatura czy zasolenie, 
do wód Zalewu Wiślanego przedostały się 33 nowe gatunki, obce dla fauny rodzi-
mej. Ponad połowa spośród nich pochodzi z regionu ponto-kaspijskiego, obejmu-
jącego region Morza Kaspijskiego, Czarnego, Azowskiego i Aralskiego, pozostałe 
z południowo-wschodnich wybrzeży Azji i ze wschodnich wybrzeży Ameryki 
Północnej oraz Morza Północnego. W Zalewie gwałtowny wzrost gatunków obcych 
obserwuje się od 1950 roku (rys. 3). 

 

 

Rys. 3.  Tempo wnikania gatunków obcych do wód Zalewu Wiślanego z różnych regionów świata 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.corpi.ku.lt/nemo/balt_reg.html [dostęp: 6.03.2011]. 
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Do gatunków obcych obniżających efektywność rybołówstwa na Zalewie 
Wiślanym należy drobna wioślarka Cercopagis pengoi, która, zalepiając oczka 
sieci, obniża wielkość połowów. W latach 2006-2009 obserwowana była jedynie  
w miesiącach czerwcu 2007 roku oraz w maju 2008 i 2009 roku przy temperaturze 
wody 15-19ºC [22]. Podobnie negatywnie oddziałuje Cordylophora capia, tworzą-
ca na sieciach białawe kolonie, charakteryzujące się szybkim tempem wzrostu 
stolonu głównego – 1,24 mm na dobę [20]. W wyniku porastania tym jamochłonem 
sieci tracą swoje początkowo dobre właściwości w zakresie łowności i selek-
tywności. Cordylophora capia jest zdecydowanym dominantem wśród organiz-
mów poroślowych występujących na omawianym obszarze. Kolejnym uciążliwym 
przybyszem okazał się krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis, którego liczba  
w wodach Zalewu stale wzrasta. Krab wełnistoszczypcy przedostaje się do stawnych 
narzędzi połowowych, uszkadzając zarówno złowione w nie ryby, jak i sieci. 
Gatunek ten może byś nosicielem azjatyckich pasożytów z rodziny Paragonimus, 
których żywicielem ostatecznym jest człowiek [11, 13]. W wielu przypadkach to 
nowe środowisko, mimo że ewolucyjnie obce, sprzyja zawleczonym gatunkom 
brakiem drapieżników czy chorób. Wiele z nich, tak jak Marenzelleria neglecta, 
wykazuje w nowym ekosystemie cechy ekspansji inwazyjnej. Obserwuje się 
przemianę zespołu bentosowego z jednej strony z pogłębiającą się dominacją 
skąposzczetów i gwałtownym rozwojem zawleczonego wieloszczeta Marenzelleri 
neglecta, a z drugiej strony prawie zupełnym zanikiem wstężnic, pijawek i skoru-
piaków [30]. Przyczynia się do tego w znacznym stopniu długi rozwój pelagicz-
nych jaj i larw, które są przenoszone na znaczne odległości nie tylko w wodach 
balastowych, ale też przy udziale prądów morskich [31]. Pozostałe gatunki 
zawleczone do Zalewu Wiślanego, niepozostające bez wpływu na sieć troficzną  
i modyfikujące przepływ energii w ekosystemie to: pąkla Balanus improvisus, 
racicznica Dreisena polymorpha, rak Orconectes limosus, krabik Rhitropanopeus 
harrisii oraz skorupiaki Gammarus tigrinus, Palemon elegans, Pontogammarus 
robustoides, Dikerogammarus hameobaphes, Obesogammarus crrassus [18]. 

Kilkadziesiąt nowych gatunków w faunie Zalewu Wiślanego w porównaniu  
z ponad setką nowych gatunków wprowadzonych do wód Bałtyku wydaje się 
procesem znikomym. Jednakże należy pamiętać, że współcześnie pokonanie barier 
dla organizmów, ze względu na rozwój transportu morskiego nie jest trudne, a pla-
nowane inwestycje hydrotechniczne mogą pogłębić ten proces, co będzie nieko-
rzystne dla ekosystemu. Należy przy tym pamiętać, że tendencja wnikania nowych 
gatunków do wód Bałtyku ma charakter wzrostowy. 

3. Dyskusja i podsumowanie 

Stan środowiska przyrodniczego Mierzei Wiślanej jest aktualnie stosunkowo 
słabo rozpoznany. Natomiast zainteresowanie naukowców Zalewem Wiślanym  
w ciągu ostatnich lat wzrosło ze względu na planowaną budowę kanału żeglugowe-
go przez Mierzeję Wiślaną. Brakuje aktualnych informacji o ekologii zbiorowisk 
leśnych, psammofilnych oraz na temat ugrupowań makrohydrofitów Zalewu. 
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Część informacji naukowych ma charakter archiwalny, nie została uzupełniona  
i zweryfikowana na podstawach ekologicznych. Dość dobrze rozpoznane są ugru-
powania ptaków na omawianym obszarze oraz zespoły ichtiofauny zalewu. W pos-
taci wieloletnich badań rozpoznano zagrożenia, jakie stanowi dla rybostanu Zalewu 
i drzewostanu Mierzei populacja kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w rezer-
wacie Kąty Rybackie [27]. Niezwykle słabo poznane są takie grupy zwierząt, jak: 
owady, mięczaki, pajęczaki. Brakuje również informacji florystycznych udoku-
mentowanych pracami naukowymi i kartograficznymi.  

Świat przyrody Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego w świetle dotychcza-
sowej wiedzy oraz obecnych eksploracji można uznać za jeszcze mało przekształ-
cony, zachowany poprawnie, z enklawami o charakterze naturalnym. Lista gatun-
ków roślin kwiatowych do 2000 roku liczyła 672 [17], należy ją jednak uzupełnić  
o „nowych przybyszów”. Stanowiska roślin chronionych również ulegają zmianie, 
wiele ginie, pojawiają się nowe, m.in. Linnea borealis w okolicy wsi Piaski [6]. 

Kompleksy leśne Mierzei Wiślanej należy klasyfikować jako zbiorowiska 
seminaturalne, należy tutaj wymienić oryginalną postać boru świeżego nadmor-
skiego czy las mieszany z bukiem w rezerwacie Buki Mierzei Wiślanej. Pilnej 
ochrony w postaci użytku ekologicznego wymaga fragment grądu z bukiem w cen-
trum Krynicy Morskiej. Jest to jedyny zachowany fragment dawnych lasów grądo-
wych, z kompletem gatunków charakterystycznych i wyróżniających, stanowiący 
jednocześnie kraniec wschodniego zasięgu buka w Europie, obecnie dewastowany 
przez park linowy. 

Na Mierzei Wiślanej zachowany został w sposób naturalny linearny układ 
zbiorowisk nadmorskich psammofilnych, jednak ich przekształcenie i synantro-
pizacja wymagają dalszych badań. Wskutek rozwoju sieci osadniczej i turystycznej 
zniszczeniu uległy natomiast wydmy szare nadzalewowe, z wyjątkiem jednej, 
zlokalizowanej w okolicach wsi Piaski, staraniem autorów zabezpieczonej przed 
zniszczeniem [19]. 

Otulina Zalewu Wiślanego, którą stanowiły w przeszłości łęgi olchowe, została 
w znacznej części wycięta, szczególnie w miejscowościach Stegna, Kąty Rybackie, 
Sztutowo, Krynica Morska. W to miejsce wprowadzono łąki kośne oraz uprawy 
ogrodowe. Część tych agroekosystemów aktualnie ulega przekształceniu na rzecz 
infrastruktury turystycznej. W związku z permanentną eutrofizacją wód Zalewu  
i niskim stanem mikrobiologicznym obserwuje się bujny rozwój zbiorowisk hydro-
makrofitów podwodnych oraz postępujące, stopniowe wypłycanie fitolitoralu Zale-
wu poprzez produkcję ogromnych ilości fitomasy szuwarów wysokich, głównie 
trzcinowych i oczeretowych. Małe porty rybackie Zalewu Wiślanego wskutek 
ograniczonego użytkowania rybackiego zarastają intensywnie rdestnicami, wy-
włócznikiem. W wodach tego obszaru notuje się coroczne silne zakwity fitoplan-
ktonowe, głównie dotyczy to sinic oraz Enteromorpha intestinalis f. maxima  
w kanale portowym w Krynicy Morskiej. Niekorzystnie oddziaływuje to na możli-
wości rozwoju turystyki pobytowej, szczególnie w południowej części Zalewu, ale 
ta uwaga dotyczy również rejonu Kątów Rybackich.  
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Fot. 2 . Wydma szara bezleśna we wsi Piaski, Mierzeja Wiślana (fot. A. Rychter) 

 
Aktualne zagrożenia dla terenu stanowiącego obszar Natura 2000 o kodzie 

PLH280007 można podzielić na kilka kategorii: 
• czynniki globalne – dotyczy to przewidywanej zmiany klimatu w kierunku 

ocieplenia klimatycznego, którego efekty będą odczuwalne około roku 2080  
w postaci podniesienia się wód Bałtyku o 1 m, co będzie skutkowało zalaniem 
rejonu Kątów Rybackich i utworzeniem „wyspy” Mierzeja Wiślana. Ocieplenie 
klimatyczne spowoduje migracje gatunków północnych i napływ od zachodu  
i południa gatunków ciepłolubnych flory i fauny. Już obecnie zarejestrowano 
inwazję gatunków kosmopolitycznych we florze Mierzei Wiślanej. Dotyczy to 
głównie Impatiens parviflora opanowującego wszystkie siedliska leśne i par-
kowe oraz rozwoju Polygonum sachalinense (Kąty Rybackie) na aluwiach 
nadzalewowych; 

• czynniki lokalne – najistotniejszy czynnik to przekształcenia środowiska 
przyrodniczego i glebowego. Jest to zjawisko niezwykle złożone, charakteryzu-
jące się z jednej strony ubytkiem obszarów naturalnych czy seminaturalnych,  
z drugiej strony działalność człowieka jest kreatywna w stosunku do niektórych 
gatunków flory i fauny. Dotyczy to głównie dostępnej bazy pokarmowej dla 
wzrastającej populacji lisów, dzików, kuny leśnej, rozsiedlenia masowego 
pokrzywy, bzu czarnego wokół osiedli mieszkaniowych i ośrodków turystycz-
nych. Szczególną uwagę należy skierować na zbiorowiska leśne oraz zabiegi 
pielęgnacyjne lasów. Masowa penetracja turystyczna spowodowała fragmentację 
kompleksów leśnych, a tym samym wnikanie gatunków nieleśnych do ekosys-
temów i tworzenie się pomiędzy nimi zbiorowisk nieleśnych lasu. Wzdłuż 
wszystkich dróg i ścieżek notowano masowo zbiorowiska wydeptywane oraz 
tworzenie się na obrzeżach osiedli leśnego parkowego ekosystemu lasków 
robiniowych. Sadzone w przeszłości drzewostany sosnowe na Mierzei Wiślanej 
wymagają stałej pielęgnacji zarówno co do stanu sanitarnego, jak i struktury 
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drzewostanów. Na obszarze chronionym należy zachować szczególną uwagę  
w przypadku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych zarówno ze względu na rewiry 
lęgowe ptaków, jak i dostępność pokarmu oraz miejsca gniazdowania. Projekto-
wane nowe rezerwaty, jak Płucnicowa Łysia, Zatoka Kącka, nie wyczerpują 
możliwości ochrony zasobów flory i fauny Mierzei Wiślanej. Stan wód Zalewu 
wymaga powstania infrastruktury blokującej, a przynajmniej minimalizującej 
dopływy ścieków i soli odżywczych do akwenu nie tylko w miejscowościach 
nadzalewowych, ale również w zlewni Pasłęki, Nogatu i pozostałych dopływów; 

• czynniki antropogeniczne – wskutek chaotycznej, niezgodnej z krajobrazem 
ekologicznym regionu rozbudowy osiedli turystycznych nastąpiły poważne znie-
kształcenia geotechniczne pokrywy glebowej, a nawet metamorfoza w kierunku 
krajobrazu industrialnego (Krynica Morska). Siedliska wielu zbiorowisk psam-
mofilnych zostały zajęte pod budowę osiedli, dróg, parkingów, placów zabaw 
czy stacji benzynowej. Zbiorowiska aluwialne nadzalewowe również ulegają 
szybkiemu przekształceniu w obszary rekreacyjne i mieszkaniowe. Ten proces 
powoduje likwidację wielu naturalnych siedlisk i powstanie siedlisk zastępczych 
ze zbiorowiskami wtórnymi, znacznie uboższymi gatunkowo. Zanotowano 
narastający proces synantropizacji w badanym regionie, wyrażający się eks-
pansją gatunków ruderalnych i synantropijnych zarówno na obszarach zamiesz-
kanych, rekreacyjnych, jak i w wodach Zalewu Wiślanego. Projektowany od 
roku 2010 przekop przez Mierzeję Wiślaną w okolicy wsi Skowronki – którego 
parametry techniczne mają wynosić: 40 m szerokości i ponad 1 km długości, 
most (ewentualnie wiadukt), port jachtowy z falochronem długości 180 m – może 
całkowicie zmienić naturalny układ linearny Mierzei Wiślanej wraz z charak-
terystycznym krajobrazem ekologicznym oraz spowoduje naruszenie i znisz-
czenie wielu ekosystemów naturalnych i seminaturalnych. Będzie to „droga” 
wnikania gatunków obcych, co może doprowadzić do wymiany fauny i flory 
nadmorskiej, w tym halofilnej i spotęgować obserwowany w wodach Zalewu 
wzrost liczby gatunków nierodzimych. 
 

Część badań była współfinansowana przez Rząd Królestwa Norwegii ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu PNRF-82-AI-1/07. 
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CONSERVATION OF THE NATURAL VALUES OF THE 
VISTULA SPIT AND THE VISTULA LAGOON IN THE 

CONTEXT OF CIVILIZATION CHANGES 

Abstract: The paper presents the current state of environmental knowledge concerning the area of 
The Vistula Spit and The Vistula Lagoon, which constitute the Natura 2000 protected area. The paper 
points at changes in the character of habitats, plant communities and zoocenoses, which undergo 
metamorphosis due to the development of holiday resorts, recreation-related anthropopressure and 
economic development of the region. The current threats to the area have been indicated, with the 
global, local, and anthropogenic factors distinguished. 
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WALORY PRZYRODNICZE REZERWATU ORAZ STAN 
EKOLOGICZNY WÓD ZATOKI ELBLĄSKIEJ 

Rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska” to unikatowy przyrodniczo obszar położony w pobliżu Elbląga. 
Jest bardzo ważną częścią Zalewu Wiślanego, w której zachowały się rzadkie lub niewystępujące już 
w całym akwenie gatunki roślin i zwierząt. Przede wszystkim to walory ornitologiczne zdecydowały  
o wpisaniu rezerwatu w sieć Natura 2000. Należy podkreślić także liczne walory limnologiczne  
i florystyczne tego akwenu. Niestety jakość wód Zatoki Elbląskiej jest nadal niezadowalająca i zagra-
ża istnieniu wielu żyjących tam organizmów. Analiza struktury fitoplanktonu oraz zawartość 
chlorofilu „a” potwierdzają zaawansowaną eutrofizację akwenu.  

 
Zgodnie z obowiązującą Ramową dyrektywą wodną 2000/60/EC [3], na liście 
wymaganych działań, jakie powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie, 
znajduje się m.in. rozszerzenie zakresu monitoringu obszarów chronionych. Ten 
unijny dokument zobowiązuje do wprowadzenia szczególnych rygorów ochron-
nych dla wybranych części obszarów dorzeczy w celu zabezpieczenia stanu wód  
i przyległych do nich obszarów będących środowiskiem życia cennych gatunków 
flory i fauny. Jednym z ekosystemów o statusie obszaru chronionego, usytuo-
wanym najbliżej Elbląga, jest rezerwat przyrody o rodzimej nazwie „Zatoka 
Elbląska” (rys. 1). 

 

 
Rys. 1 . Fragment rezerwatu „Zatoka Elbląska” z widocznym pasem trzcinowisk (fot. J. Sarapuk) 
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Rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska” został powołany na podstawie Zarzą-
dzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
9 października 1991 roku w celu ochrony bogactwa i różnorodności ptaków 
wodno-błotnych oraz ich siedlisk [12]. Swoim zasięgiem (420,01 ha) rezerwat 
obejmuje obszar wód Zalewu Wiślanego u ujścia rzeki Elbląg oraz fragment 
„Złotej Wyspy”, który ze względu na częste podtopienia został zakwalifikowany  
w ewidencji jako woda [17]. Zatoka Elbląska okazała się bardzo dogodnym miejscem 
odpoczynku, żerowania i gniazdowania ptaków. Jest to najbardziej na południe 
wysunięta część Zalewu Wiślanego, otoczona od strony wschodniej Parkiem 
Krajobrazowym „Wysoczyzna Elbląska”, a od zachodu i południa Żuławami 
Wiślanymi. Tak więc rezerwat znajduje się w strefie przejściowej między płaską 
równiną i obszarami depresyjnymi a falistym krajobrazem z licznymi zagłębie-
niami i nieckami. Od południa wpływają do Zatoki Elbląskiej wody rzeki Elbląg, 
łącząc Zalew Wiślany z osobliwym jeziorem Drużno.  

Ze względu na swoje specyficzne położenie i atrakcyjność terenów dla ptaków 
opisywany obszar zakwalifikowano jako ostoję ptaków o randze europejskiej lub 
krajowej (Natura 2000) [15]. Waloryzacja ornitologiczna przeprowadzona przez 
zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby stworzenia Planu 
ochrony rezerwatu wykazała, że na opisywanym obszarze przebywa ok. 220 
gatunków ptaków, z czego 86 gatunków gniazduje. Spośród opisanych gatunków 
13 to ptaki łowne, a pozostałe są objęte ochroną gatunkową. Ze względu na rzadkie 
występowanie lub narażenie na wyginięcie do najbardziej cennych należą: bąk 
(Botaurus stellaris), ohar (Tadorna tadorna), hełmiatka (Netta rufina), błotniak 
zbożowy (Circus cyaneus), orzeł przedni (Aquila chrysaetos), rybołów (Pandion 
haliaeetus), sokół wędrowny (Falco peregrinus), rybitwa białoczelna (Sterna 
albifrons).  

Rezerwat „Zatoka Elbląska” jest cenny nie tylko ze względu na walory ornitolo-
giczne, ale również limnologiczne i florystyczne. Występują na tym terenie cieka-
we, rzadkie, chronione gatunki roślin naczyniowych. Akwen jest opanowany przez 
wieloletnie rośliny kłączowe o liściach pływających na powierzchni wody. 
Występują tu przede wszystkim rozległe skupiska grążela żółtego (Nuphar luteum) 
i grzybieni białych (Nymphea alba). Płaty tych gatunków są zwykle jednogatun-
kowe i rozmieszczone głównie na południe od centrum akwenu. Udział powierz-
chniowy innych roślin o liściach pływających jest znikomy. Dotyczy to grzybień-
czyka wodnego (Nymphoides peltata) i salwinii pływającej (Salwinia natans); oba 
gatunki są w Polsce niezwykle rzadko spotykane i podlegają ścisłej ochronie. 
Ponadto w strefie kontaktowej między taflą zbiornika a szuwarem trzcinowym lub 
szuwarem pałki wąskolistnej trafiają się niewielkie skupiska żabiścieku pływa-
jącego (Hydrocharis morsus-ranae) i osoki aloesowatej (Stratiotes aloides).  
Z roślin pleustonowych występuje nielicznie spirodela wielokorzeniowa (Spirodela 
polyrrhiza) i rzęsa drobna (Lemna minor). Roślinność podwodna jest reprezento-
wana przez wiele rozproszonych skupisk rdestnicy grzebieniastej (Potamogeton 
pectinatus), rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum), rdestnicy połyskującej 
(Potamogeton lucens), moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis) i rdestnicy 
przeszytej (Potamogeton perfoliatuszne) [17].  
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Ze względu na złą jakość wód zarówno Zatoki Elbląskiej, jak i całego Zalewu 
Wiślanego, istnieją obawy związane z ubywaniem cennych gatunków makrofitów, 
od których istnienia w dużej mierze zależy przecież obecność lub brak wielu 
gatunków ptaków. Zły stan ekologiczny Zatoki jest wynikiem wieloletniej nega-
tywnej działalności człowieka. Ten niewielki akwen znajduje się pod wpływem 
wód pochodzących z różnych źródeł. Od wschodu spływają do niego cieki 
bezpośrednio z Wysoczyzny Elbląskiej: Dąbrówka, Kamionka oraz mniejsze – 
Dunówka i Rangóry. Dodatkowo od południa wpływają wody rzeki Elbląg, której 
zlewnia obejmuje obszar 1488 km2, wnosząc ze sobą wody z jeziora Drużno, rzeki 
Kumieli i Babicy [7]. Biorąc pod uwagę wielkość cieku oraz duże średnie pręd-
kości wiatru wiejącego głównie z południowego zachodu, należy stwierdzić, że 
istotny wpływ na skład chemiczny wód Zatoki Elbląskiej mają wody rzeki Elbląg. 
Poziom wód w rzece zależy od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie 
Wiślanym, ponieważ przy silnych wiatrach z północy następuje wlewanie się wód 
zalewowych do rzeki. Wody Zatoki Elbląskiej charakteryzują się dużą zmien-
nością, w szczególności pod względem poziomu wody, zasolenia, zawartości tlenu, 
temperatury oraz zawartości biogenów. Jakość wód tego akwenu można zobrazo-
wać krótką charakterystyką wybranych cieków do niej wpływających oraz na 
podstawie zbadanych parametrów wód Zalewu Wiślanego w próbkach pobranych 
w punkcie graniczącym z wodami Zatoki Elbląskiej. Z danych pomiarowych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2004 roku wynika, że wody 
rzeki Elbląg na całej długości były zaklasyfikowane do grupy IV (klasyfikacja wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 roku) [13]. Analiza 
wartości średnich wybranych wskaźników zanieczyszczeń, począwszy od 1997 
roku, wskazuje wprawdzie na obniżanie się poziomu związków organicznych, 
notowano również niższe wartości przewodności właściwej. Rzeki Dąbrówka  
i Kamionka także prowadziły wody odpowiadające niezadowalającej (IV) klasie 
jakości. Decydującą rolę w klasyfikacji wód odegrała barwa, PO4

- oraz liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego. Przykładowy bilans ładunku wybranych zanie-
czyszczeń wprowadzonych przez wyżej wymienione cieki w 2004 roku przed-
stawia tabela 1 [10]. 

 
Tab. 1. Bilans ładunków zanieczyszczeń wniesionych w 2004 roku do wód Zatoki Elbląskiej 

Ładunki 
zanieczyszcze ń 

[mg/rok] 

Rzeka 
Elbl ąg 

Rzeka 
Dąbrówka 

Rzeka 
Kamionka 

BZT5 788,7 6,4 6,1 
ChZT-Cr 9382,3 69,9 38,2 
Zawiesina ogólna 4079,3 80,6 50,6 
Azot całkowity 908,3 8,5 5,7 
Fosfor całkowity 73,4 1,0 0,9 

Źródło: Raport WIOŚ, 2004 [10]. 

Na podstawie danych monitoringowych WIOŚ w 2009 roku opisano stan ekolo-
giczny wód wpadających do Zatoki Elbląskiej jako umiarkowany, co odpowiada 
III klasie jakości (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 
sierpnia 2008 roku) [11].  
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Mimo poprawy jakości cieków zasilających Zatokę, wody tego akwenu nadal są 
silnie przeżyźnione. Wpływ czynników antropogenicznych, których przejawem jest 
wzmożona eutrofizacja czy zanieczyszczenia, może zintensyfikować, zaburzyć,  
a nawet trwale zmienić sezonowy schemat zmian jakościowo-ilościowych fito-
planktonu. Eutrofizacja prowadzi do zmian w strukturze biocenoz wodnych na co 
najmniej dwa sposoby: pośrednio poprzez zmniejszenie ilości tlenu w wodzie  
i bezpośrednio poprzez zwiększanie biogenów.  

Istotnym elementem każdego zbiornika wodnego są swobodnie unoszące się 
organizmy jednokomórkowe, należące do niewielu podstawowych grup takso-
nomicznych. Są to: sinice (Cyanophyta), zielenice (Chlorophyta), okrzemki 
(Bacillariophyta), bruzdnice (Dinoflagellata), eugleniny (Euglenophyta), kryptofity 
(Cryptophyta) oraz wiciowce (Flagellata). Przestrzenna i czasowa zmienność tych 
organizmów nie jest jednak taka sama [4]. W sprzyjających warunkach obserwo-
wany jest masowy rozwój fitoplanktonu, zwany zakwitem wody.  

Masowe występowanie cyjanobakterii (sinic), zarówno w Morzu Bałtyckim, 
Zalewie Wiślanym, jak i w jeziorach, obserwuje się sezonowo, głównie późną 
wiosną i latem (czerwiec – sierpień). Niektóre cyjanobakterie tworzące zakwity 
produkują toksyny, które podzielono na trzy grupy w zależności od miejsca ich 
działania: neurotoksyny (oddziałują na układ nerwowy), hepatotoksyny (uszkadza-
ją komórki wątroby) i dermatotoksyny (toksyny będące przyczyną chorób skór-
nych). Toksyczne gatunki cyjanobakterii przeważnie wytwarzają więcej niż jeden 
rodzaj toksyn. Zakwity sinic wpływają negatywnie zarówno na życie biologiczne, 
jak i walory rekreacyjne tych środowisk. Przy dużej biomasie organizmów na 
powierzchni wód tworzą się charakterystyczne kożuchy o nieprzyjemnym zapachu, 
zmienia się również smak wody. Masowym wystąpieniom cyjanobakterii sprzyja 
podwyższone stężenie fosforanów (przy N/P poniżej 16), podwyższona tempera-
tura wód powierzchniowych oraz dobre nasłonecznienie. Przyrost biomasy cyjano-
bakterii powoduje wiele niekorzystnych zmian w środowisku, w tym obniżenie 
poziomu tlenu i wzrost stężenia H2S w wodach przydennych. Ponadto wzrost 
liczebności fitoplanktonu osłabia penetrację światła i przyczynia się do zmniej-
szania przezroczystości wody, a tym samym ubywania makrofitów. 

Specyficzne położenie oraz warunki morfologiczne Zatoki Elbląskiej sprzyjają 
masowym rozwojom sinic w sezonie letnim. Zatoka jest bowiem akwenem bardzo 
płytkim, średnia głębokość to 1-1,5 m (max głębokość w torze wodnym Zalew – 
Elbląg wynosi 2,20 m). Na jej dnie zalegają osady o miąższości około 6-8 m. 
Ponadto osłonięcie wód Zatoki Wysoczyzną Elbląską z jednej strony, a Wyspą 
Nowakowską z drugiej zmniejsza falowanie w przypadku silnych wiatrów. W lipcu 
2003 roku w Kamienicy Elbląskiej obserwowano toksyczny zakwit gatunku 
Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing oraz Dolichospermum spp. (Anabaena 
spp.) (rys. 2). Analiza chromatograficzna (HPLC-DAD) ekstraktów z próbek fito-
planktonu wykazała obecność mikrocystyny (MC–LR) (hepatotoksyny). Wartość 
stężenia tej toksyny wynosiła wówczas 25,17 µg/L. Masowe występowania poten-
cjalnie toksycznych gatunków sinic było wielokrotnie odnotowywane również  
w wodach Zalewu Wiślanego [1, 2, 6, 9, 14]. 
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Rys. 2.  Zakwit toksycznej sinicy Microcystis aeruginosa w Kamienicy Elbląskiej w lipcu 2003 roku  

(fot. J. Kobos) 

 
W latach 2008-2009 prowadzono analizę składu i liczebności fitoplanktonu wód 

Zalewu Wiślanego w ramach grantu norweskiego VISLA [8]. Próbki do badań 
pobierano w sezonie letnim podczas rejsów statkiem z 15 stacji, a jedna z nich 
znajdowała się u ujścia Zatoki Elbląskiej do Zalewu. Szczegółowa analiza 
jakościowa i ilościowa fitoplanktonu z tego punktu wykazała, że w okresie 
wegetacyjnym 2008 i 2009 roku dominowały sinice i zielenice. W 2009 roku 
istotny udział w biomasie stanowiły również okrzemki (rys. 3).  

 

 
Rys. 3.  Biomasa oraz udział dominujących grup fitoplanktonu w wodzie pelagicznej pobranej  

z pogranicza Zatoki Elbląskiej i Zalewu Wiślanego w 2008 i 2009 roku 
Źródło: Badania własne. 

Ilościowo bezwzględnie dominowały zawsze gatunki należące do sinic, stano-
wiąc średnio 92-99% liczebności wszystkich komórek. Spośród Cyanobacteria 
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największy udział w biomasie miały kolonijne gatunki pikoplanktonowe  
(o średnicy komórki poniżej 2 µm) z rodzaju Aphanothece, Aphanocapsa oraz 
Merismopedia tenuissima Lemm. Organizmy te stanowiły odpowiednio w 2008  
i 2009 roku średnio 22,0% i 23,4% całkowitej biomasy fitoplanktonu. Ponadto 
stwierdzono liczne występowanie takich gatunków, jak Planktolyngbya contorta 
(Lemm.) Anagn. et Kom., Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom., Snowella 
septentrionalis Kom. et Hind., S. lacustris (Chodat) Kom. et Hind. oraz Woroni-
chinia compacta (Lemm.) Kom. et Hind. Nie stwierdzono natomiast masowego 
występowania potencjalnie toksycznych sinic, chociaż we wszystkich próbkach  
(z wyjątkiem próbki pobranej w kwietniu 2009 roku) obecne były gatunki z rodza-
ju Dolichospermum (Anabaena). W 2008 roku dodatkowo stwierdzono występo-
wanie potencjalnie toksycznych gatunków z rodzaju Microcystis – M. aeruginosa 
(Kützing) Kützing i M. flos-aquae (Witt.) Kirch. Stosując technikę wysokospraw-
nej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD), w próbce z sierpnia 2008 roku stwier-
dzono obecność mikrocystyny-RR, a jej stężenie wynosiło wówczas 6,45 µg/L. 

Spośród zielenic powszechnie występowały gatunki z rodzaju Scenedesmus, 
Desmodesmus, Oocystis, Pediastrum, Monoraphidium, Kirchineriella, Crucigienia 
Tetraedron, Tetrastrum oraz Planktonema lauterbornii Schmidle. Już w latach 70. 
stwierdzono, że frekwencja okrzemek w Zalewie Wiślanym jest mała [9]. 
Potwierdziły to późniejsze badania prowadzone w roku 2008, natomiast w 2009 
roku stwierdzono wyraźny wzrost liczebności i biomasy tej grupy fitoplanktonu, 
ale jedynie na kilku badanych stacjach, m.in. przy ujściu Zatoki Elbląskiej do 
Zalewu. Stanowiły one do 21,6% całkowitej biomasy fitoplanktonu, natomiast 
średni udział okrzemek w fitoplanktonie w całym Zalewie Wiślanym stanowił  
w zależności od miejsca pobierania próbki od 8,9 do 27,2% (średnio 14,7%). 
Spośród okrzemek powszechnie występowały gatunki Cyclotella meneghiniana 
Kützing, Melosira nummuloides (Dillw.) Agardh, Coscinodiscus granii Gough, 
Melosira nummuloides (Dillw.) Agardh oraz z rodzaju Nitzschia i Navicula.  

Dominacja sinic i zielenic w sezonie letnim w wodach Zalewu Wiślanego była 
obserwowana już w latach 50. XX wieku [16]. Uzyskane wyniki potwierdzają 
wcześniejsze doniesienia o dominacji sinic i zielenic w tym zbiorniku. Średnia 
wartość biomasy fitoplanktonu w miesiącach letnich w latach 2008 i 2009 w całym 
Zalewie wynosiła 12,9 i 15,1 mg/L, natomiast na stacji granicznej Zatoki Elbląskiej 
z Zalewem odpowiednio 18,6 i 19,9 mg/L. Zgodnie z klasyfikacją P. Heinonen [5] 
tak wysoka biomasa wskazuje na wysoką trofię, czy wręcz hipertrofię całego 
Zalewu ze szczególnym wskazaniem na Zatokę Elbląską. Potwierdzają to również 
bardzo wysokie wartości stężenia chlorofilu „a” otrzymane w badanych próbkach. 
Średnia zawartość tego barwnika wynosiła ok. 55 µg/L.  

Skład jakościowy i ilościowy fitoplanktonu (z dominacją sinic), zawartość  
w strefie przybrzeżnej toksyn oraz średnie roczne zawartości chlorofilu „a” 
(przekraczające granice eutrofii) wskazują na stale postępującą degradację Zatoki. 
Istnieje więc uzasadniona obawa, że zły stan wód akwenu może być przyczyną 
ubywania cennych gatunków makrofitów, a zatem także wielu rzadkich gatunków 
ptaków, dla których Zatoka Elbląska to dogodne miejsce żerowania i rozrodu. 
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Badania wykonano w ramach projektu nr PNRF-82-AI-01/07. Wsparcie zostało 
udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  
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NATURAL VALUES OF THE RESERVE AND ECOLOGICAL 
STATUS OF THE ELBLĄSKA BAY’S WATER. 

Abstract: The nature reserve „Elbląska Bay” is the unique area situated near Elbląg. This is a very 
important part of the Vistula Lagoon where rare species of plants and animals survived. The reserve 
was registered in The Nature 2000 net thanks to its ornithological values. It is important to mention 
that this body of water has also numerous limnologic and floristic values. Unfortunately, the quality 
of the bay’s water is unsatisfactory and endangers the existence of many organisms. Structure of 
phytoplankton analysis and content of chlorophyll “a” confirm advanced eutrophication of this body 
of water. 
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STĘŻENIA SOLI BIOGENICZNYCH W WODACH 
INTERSTYCJALNYCH STREFY BRZEGOWEJ JAKO 
WSKAŹNIK EUTROFIZACJI – NA PRZYKŁADZIE  

ZALEWU WIŚLANEGO 

W pracy zaprezentowano wyniki badań soli biogenicznych (fosforanów, amoniaku, azotanów i krze-
mianów) w wodach interstycjalnych i naddennych. Badania prowadzono pod koniec sezonu wegeta-
cyjnego (wrzesień) w strefie brzegowej Zalewu Wiślanego, po morskiej stronie Mierzei Wiślanej, 
a także w Ujściu Wisły Królewieckiej. Wykazano, że stężenia soli odżywczych w powierzchniowej 
warstwie wód interstycjalnych Zalewu wyraźnie przewyższają stężenia tych składników w toni wod-
nej. Są one także znacząco wyższe od wartości notowanych w strefie brzegowej morskiego odcinka 
Mierzei Wiślanej oraz w innych rejonach strefy brzegowej Bałtyku. Wskazuje to, że w zbiornikach 
płytkich i o ograniczonej wymianie wód, skład chemiczny wód interstycjalnych strefy brzegowej może 
być wskaźnikiem eutrofizacji. 

Wprowadzenie 

Zalew Wiślany to cenny przyrodniczo słonawy akwen zaliczany do kategorii 
wód przejściowych [5]. Jest on objęty ochroną m.in. w ramach Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa). Dobra jakość wód 
Zalewu Wiślanego jest istotna również z uwagi na jego gospodarczą i rekreacyjną 
eksploatację. Eutrofizacja od lat jest głównym problemem ekologicznym tego 
obszaru. Z uwagi na małą głębokość, duży ładunek materii organicznej ulega w tym 
akwenie rozkładowi w obrębie osadów dennych. W efekcie istotny wpływ na jego 
żyzność mogą mieć ładunki azotu i fosforu uwalniane z dna. W akwenach płytko-
wodnych ładunki te mogą pokrywać nawet kilkadziesiąt procent zapotrzebowania 
fitoplanktonu na pierwiastki odżywcze [11, 21]. W wielu zeutrofizowanych zbior-
nikach wodnych ładunki wewnętrzne azotu i fosforu, w tym uwalniane z osadów, 
utrzymują wysoką trofię pomimo redukcji ich zewnętrznej dostawy [3, 19]. Zatem 
z punktu widzenia strategii ochrony przed eutrofizacją istotna jest ocena ilościowa 
wewnętrznego zasilania akwenu w pierwiastki odżywcze. 

Wymiana substancji biogenicznych w strefie kontaktu woda – osad odbywa się 
drogą dyfuzji molekularnej i turbulentnej. Ponadto podlega modyfikacji przez 
organizmy bentosowe, które intensyfikują przepływ materii organicznej pomiędzy 
wodą i osadem [12]. W zbiornikach płytkich czynnikiem odgrywającym 
zasadniczą rolę w wymianie składników na granicy woda – osad jest dyfuzja 
turbulentna i wynikająca z niej resuspensja. Resuspensja jest potencjalną przyczyną 
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wtórnego skażenia wód [14]. Powoduje m.in. wypłukanie z osadów do toni wodnej 
łatwo przyswajalnych form pierwiastków odżywczych. W konsekwencji ważne 
wydaje się poznanie składu wód interstycjalnych Zalewu Wiślanego. Pomimo 
licznych informacji o składzie chemicznym osadów dennych tego akwenu [6, 20], 
o ile wiadomo autorom niniejszych badań, brak informacji o składzie chemicznym 
jego wód interstycjalnych.  

Prezentowane w niniejszej pracy badania wód interstycjalnych mają charakter 
pilotażowy. Często analizy składu chemicznego wód porowych (interstycjalnych) 
są prowadzone w rejonach głębokowodnych o ograniczonej dynamice i stałym  
w dłuższej skali czasowej składzie tych wód [4]. Pozwala to na ogólne wnioskowanie 
o procesach diagenezy i roli osadów w zasilaniu toni wodnej w pierwiastki 
odżywcze. W niniejszej pracy skoncentrowano się jednak na strefie brzegowej. Jest 
to obszar o dużej dynamice i związanej z nią dużej zmienności warunków 
chemicznych. Na przykładzie Zalewu Wiślanego wykazano, że w akwenach 
płytkich o ograniczonej wymianie wód, nawet w strefie brzegowej, stężenia soli 
biogenicznych w wodach interstycjalnych dobrze odzwierciedlają trofię akwenu. 
W efekcie stosunkowo proste i mało kosztowne badania soli biogenicznych w 
wodach interstycjalnych mogą być dobrym wskaźnikiem jego eutrofizacji.  

1. Charakterystyka rejonu badań 

Zalew Wiślany (328 km2) leży w południowo-wschodniej części polskiego 
wybrzeża Bałtyku (rys. 1). Przedłużenie Zalewu w części rosyjskiej wybrzeża nosi 
nazwę Kaliningradskij Zaliv i zajmuje powierzchnię 510 km2. Od północy Zalew 
sąsiaduje z Zatoką Gdańską. Akweny te oddziela ok. pięćdziesięciokilometrowy 
pas lądu – Mierzeja Wiślana. Wymiana wód pomiędzy Zalewem a Zatoką Gdańską 
odbywa się przez Cieśninę Pilawską (Bałtyjską) i ma znaczenie głównie w okresie 
jesienno-zimowym [16]. Zasadniczymi źródłami zawiesiny w Zalewie są materiał 
aluwialny i produkcja biologiczna [14]. Do 1915 roku, kiedy to zakończono 
gruntowną regulację delty Wisły, największy ładunek materiału aluwialnego 
wnosiły do Zalewu wody Nogatu, czyli jej wschodniego ramienia ujściowego [1]. 
Współczesne tempo sedymentacji materiału osadowego w Zalewie Wiślanym 
wynosi 0,3-2,5 mm r-1, a transport tego materiału odbywa się w kierunku wód 
morskich [1]. Półzamknięty charakter i mała głębokość znajdują odzwierciedlenie 
w charakterze osadów dennych Zalewu. Centralne partie akwenu pokrywają słabo 
skonsolidowane, silnie uwodnione muły i muły ilaste o dużej zawartości materii 
organicznej (3-4% węgla organicznego). W strefie brzegowej lokalnie występują 
osady grubszych frakcji: piaski, piaski muliste i muły piaszczyste o zawartości 
węgla organicznego poniżej 2% [20]. Degradacja zdeponowanej na dnie materii 
organicznej przyczynia się do wyczerpywania zasobów tlenu w osadach. W efekcie 
w głębszych warstwach osadu, zarówno w rejonach dna pokrytych osadami 
drobnodyspersyjnymi, jak i osadami grubszych frakcji, lokalnie pojawia się 
siarkowodór [1, 6]. Mała głębokość Zalewu (średnio 2,7 m, maksymalnie 5,2 m) 
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sprzyja resuspensji. Podlega jej ok. 10 cm powierzchniowej warstwy osadów [1]. 
W niektórych rejonach Zalewu (estuarium Pregoły) resuspensji ulega do 95% 
całkowitej masy materiału osadowego [2].  

2. Materiały i metody 

Materiał do badań zebrano pod koniec sezonu wegetacyjnego we wrześniu 2006 
roku. Próbki wód powierzchniowych i interstycjalnych pobierano w Kątach 
Rybackich i w Piaskach po obydwu stronach Mierzei Wiślanej oraz w rejonie 
odcinka przyujściowego Wisły Królewieckiej (rys. 1). Osady w rejonie badań 
charakteryzował odmienny skład granulometryczny [20]. Po morskiej stronie 
Mierzei Wiślanej dno w rejonie badań pokrywają piaski. Najdrobniejsze osady 
(muły) występują w rejonie Kątów Rybackich. W Wiśle Królewieckiej w rejonie 
poboru próbek dno pokrywają muły piaszczyste, a w Piaskach piaski muliste.  

 

 
Rys. 1.  Lokalizacja poboru prób w rejonie badań 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Próbki pobrano bezpośrednio przy brzegu, gdzie głębokość nie przekracza 1 m. 

Badaniom poddano także próbki wody powierzchniowej pobrane na terenie 
oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej. Wody porowe z powierzchniowej 
warstwy osadu (0-2 cm) odzyskiwano za pomocą zestawu złożonego ze strzykawki 
i kostki z pumeksu [22]. W każdym z rejonów próbki wód interstycjalnych pobie-
rano trzykrotnie. Wody powierzchniowe pobierano bezpośrednio do plastikowych 
butelek. Analizy przeprowadzono albo natychmiast po uzyskaniu próbki, albo 
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maksymalnie po 6 godzinach od poboru. Do czasu analiz przechowywano próbki  
w torbie-lodówce. 

Sole odżywcze analizowano spektrofotometrycznie przy użyciu testów kuweto-
wych (HACH Lange). Fosforany oznaczano metodą z wykorzystaniem kwasu 
askorbinowego (metoda 8048). Amoniak analizowano metodą salicylanową (meto-
da 8155). W przypadku krzemianów zastosowano metodę z błękitem krzemo-
molibdenowym (metoda 8186). Wszystkie wykorzystane metody są rekomen-
dowane jako odpowiednie do badań wody, ścieków i wody morskiej. Oprócz soli 
odżywczych analizowano także takie parametry, jak: temperatura, zasolenie, pH 
(pH-metr terenowy Dramiński) i tlen (tlenomierz WTW OXI 3-730 z sondą Stirox 
G). Pomiary te prowadzono w wodach powierzchniowych. Statystyczne opracowa-
nie danych przeprowadzono w oparciu o program Statistica 8.0. Oprócz obliczenia 
podstawowych parametrów statystycznych zastosowano test ANOVA Kruskala- 
-Wallisa i test U Manna-Whitneya. Hipotezy weryfikowano na poziomie istotności 
p<0,05.  

3. Wyniki i dyskusja  

3.1.Warunki fizykochemiczne 

Toń wodna. Zalew jest zbiornikiem płytkim, co sprzyja nagrzewaniu wód  
w ciepłej porze roku. W okresie badań jego wody były cieplejsze od wód morskich 
średnio o 6°C (rys. 2a). Małe w stosunku do wód morskich zasolenie (rys. 2b) 
odzwierciedla ograniczony kontakt wód Zalewu Wiślanego z morskimi. 

Różnice wartości pH obserwowane w rejonie badań z jednej strony wynikają  
z różnego pochodzenia badanych wód, z drugiej dają informację o intensywności 
procesów fotosyntezy. Wody słodkie charakteryzuje niższe pH niż wody morskie, 
stąd w Zalewie i wodach morskich pH przyjmuje wyższe wartości niż w Wiśle 
Królewieckiej i w wodach oczyszczalni ścieków (rys. 2c). Z kolei lokalnie wyższe 
pH wód Zalewu w stosunku do otwartych wód morskich jest prawdopodobnie 
przejawem intensywnej fotosyntezy [9]. Świadczy o tym także lokalny zanik 
związków azotu w toni wodnej Zalewu (rys. 3, tab. 1). 

Polimiktyczny charakter Zalewu Wiślanego sprzyja dobremu natlenieniu jego 
wód. W latach 1993-2008 stężenie tlenu w jego wodach nie spadało poniżej  
5 mg dm-3 [13]. Również w okresie niniejszych badań nie notowano deficytów 
tlenowych (rys. 2d). Wyraźnie niższe stężenia tlenu występują w silniej zanie-
czyszczonych wodach z oczyszczalni ścieków (Krynica Morska) i w wodach Wisły 
Królewieckiej. Bardzo wysoka zawartość tlenu obserwowana lokalnie od strony 
otwartego Bałtyku jest prawdopodobnie wywołana silnym falowaniem. 

Wartości stężeń soli odżywczych uzyskane w niniejszych badaniach wód 
powierzchniowych Zalewu (rys. 3, tab. 1) nie odbiegają od podawanych przez 
innych badaczy [13, 17]. Należy tu podkreślić, że cytowane dane literaturowe nie 
odnoszą się do strefy brzegowej, w jakiej przeprowadzano niniejsze badania. 
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Tab. 1. Charakterystyka statystyczna wartości stężeń soli odżywczych (fosforanów – P-PO4
3-, amoniaku 

– N-NH4
+, azotanów – N-NO3

- i krzemianów – SiO2) w rejonie badań oraz wyniki testów istotności różnic 
tych stężeń pomiędzy Zalewem Wiślanym, rejonem przybrzeżnym po morskiej stronie Mierzei Wiślanej  
i źródłami zewnętrznymi (źródła zewnętrzne odpowiadają wartościom notowanym w Wiśle Królewieckiej 
i w wodach z oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej, a w przypadku wód porowych tylko wartościom 

w rejonie Wisły Królewieckiej). Testy prowadzono oddzielnie dla wartości stężeń w wodach 
powierzchniowych i porowych 

  P-PO4
3- N-NH4

+ N-NO3
- SiO2 

  (µg dm-3) 

  
Toń 

wodna 
Wody 

porowe Toń wodna  Wody 
porowe Toń wodna  Wody 

porowe  Toń wodna Wody 
porowe 

n1) 6 6 6 6 6 6 6 6 

Min. – Max.2) 9-66 92-320 0-23 2346-4000 0-125 320-650 3860-4200 11700-16000 
)3..DSx±  70±65 332±257 11±12 3169±707 58±63 451±109 4019±148 13797±2107 Z

al
ew

 
W

iś
la

ny
 

Med.4) 66 320 10 3140 51 442 4010 13540 

n 6 6 6 6 6 6 6 6 

Min. – Max. 120-178 2-15 0-39 10-60 20-126 23-67 390-900 700-1000 

..DSx±  147±27 9±6 14±16 27±20 73±55 43±14 667±245 881±134 

O
tw

ar
te

 
m

or
ze

 

Med. 145 19 10 23 74 40 682 899 

n 6 3 6 3 6 3 6 3 

Min. – Max. 60-340 567-678 128-8450 5900-6700 140-5800 7-12 1600-24500 31140-34000 

..DSx±  193±133 609±37 4272±4520 6317±306 2954±3077 10±2 13061±12493 32213±1114 Ź
ró

dł
a 

ze
w

n
ęt

rz
ne

 

Med. 190 - 4252 - 2925 - 13050 - 

Test  p5) 0,1576) 0,0057) 0,0036) 0,0057) 0,0036) 0,0057) 0,0036) 0,0057) 

1) n – liczba prób,  
2) Min. – Max. – minimum – maksimim, 
3) ..DSx±  – średnia ± odchylenie standardowe,  
4) Med. – mediana,  

5) poziom istotności,  
6) test ANOVA Kruskla-Wallisa,  
7) Test U Manna-Whitneya. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Test ANOVA Kruskala-Wallisa wskazuje na istotne statystycznie różnice 
pomiędzy stężeniami soli biogenicznych w badanych wodach z wyjątkiem stężenia 
fosforanów (tab. 1). Przyczyną obserwowanych różnic wydają się w głównej 
mierze wyniki, jakie uzyskano w wodach słodkich (wody rzeczne i z oczyszczalni 
ścieków). Wody rzeczne są zazwyczaj bogate w krzemiany, które dostają się do nich 
drogą erozji zlewni i koryta rzecznego. W efekcie stężenia krzemianów w wodach 
Wisły Królewieckiej i oczyszczalni ścieków oraz w wysłodzonym Zalewie Wiśla-
nym są większe w stosunku do wód z morskiej strony Mierzei Wiślanej (rys. 3a). 
Również stężenia amoniaku i azotanów w wodach słodkich są wyraźnie większe 
niż w wodach po obu stronach Mierzei Wiślanej (rys. 3b, c). Jest to wynik silniej-
szego zanieczyszczenia wód rzecznych oraz wód z oczyszczalni i jednocześnie ich 
rozcieńczenia przez wody morskie.  
Wody interstycjalne. Zasadniczym źródłem fosforanów i amoniaku w wodach 
interstycjalnych jest proces dekompozycji materii organicznej w osadach. Źródłem 
soli odżywczych w wodach interstycjalnych może być również dyfuzja z wód 
naddennych. Zachodzi ona w przypadku, gdy stężenia w wodach naddennych są 
większe niż w powierzchniowej warstwie wód interstycjalnych. Średnie stężenia 
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fosforanów i amoniaku w wodach porowych Zalewu (rys. 3b, d, tab. 1) są odpo-
wiednio blisko pięcio- i trzystukrotnie większe od stężeń w toni wodnej. Warto 
podkreślić, że stężenia amoniaku zanotowane w wodach porowych Zalewu 
osiągają wartości typowe dla rejonów dna Zatoki Gdańskiej o przewadze procesów 
akumulacji [10].  
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Obecność krzemianów w wodach porowych jest wynikiem rozpuszczania 

biogenicznej krzemionki, a azotany są w głównej mierze produktem nitryfikacji  
w tlenowych warstwach osadu i wody naddennej. Średnie stężenia krzemianów  
i azotanów w wodach porowych Zalewu są odpowiednio ponad trzy- i ośmiokrotnie 
większe od stężeń w toni wodnej (rys. 3a, c, tab. 1). W przypadku azotanów 
sytuacja ta w główniej mierze wynika z ich bardzo dużego stężenia w osadach 
Kątów Rybackich. Świadczy to o intensywnej nitryfikacji w osadach tego rejonu  
w okresie prowadzonych badań.  

Rys. 2.  Warunki fizykochemiczne (średnie i zakresy) w wodach powierzchniowych rejonu badań: 
a) temperatura, b) zasolenie, c) pH i d) stężenie tlenu (źródła zewnętrzne odpowiadają  

wartościom notowanym w Wiśle Królewieckiej i w wodach z oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej) 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Otwarte morze 
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Stężenia azotanów w wodach porowych Zalewu są średnio o rząd, a fosfora-

nów, amoniaku i krzemianów o dwa rzędy wielkości wyższe od wartości notowa-
nych w wodach porowych po morskiej stronie Mierzei (rys. 3, tab. 1). Test  
U Manna-Whitneya wskazuje, że rejony te różnią się istotnie statystycznie ze 
względu na stężenia analizowanych składników (tab. 1).  

W osadach Zalewu Wiślnego, podobnie jak w innych akwenach, zawartość 
różnych składników chemicznych rośnie ze wzrostem stopnia ich rozdrobnienia 
[6]. W efekcie najmniejsze stężenia soli pokarmowych w tym akwenie notowano  
w Piaskach, gdzie zalegały osady najgrubszych spośród analizowanych w tym 
akwenie frakcji (piaski muliste). Po morskiej stronie Mierzei Wiślanej falowanie 
uniemożliwia depozycję osadów drobnodyspersyjnych i materii organicznej w osa-
dach, skutkiem czego stężenia soli odżywczych w tym obszarze są niskie i zbliżone 
do tych w toni wodnej.  

Rys. 3.  Stężenia (średnie i zakresy) soli odżywczych: a) krzemianów, b) amoniaku c) azotanów  
i d) fosforanów w wodach powierzchniowych i porowych rejonu badań (źródła zewnętrzne odpowiadają 
stężeniom notowanym w Wiśle Królewieckiej i w wodach z oczyszczsalni ścieków w Krynicy Morskiej) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Zalew Wiślany     Źródła zewnętrzne 
Otwarte morze 

Zalew Wiślany     Źródła zewnętrzne 
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Zalew Wiślany     Źródła zewnętrzne 
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Zalew Wiślany     Źródła zewnętrzne 
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Stężenie soli biogenicznych w wodach interstycjalnych zależy nie tylko od typu 
osadu, ale także od stopnia antropopresji [10]. Tłumaczy to relatywnie wysokie 
stężenia amoniaku i fosforanów w wodach porowych Wisły Królewieckiej (rys. 3, 
tab. 1). Badania prowadzone w Zatoce Puckiej i Zatoce Gdańskiej [8, 9, 10 ] wska-
zują, że stężenia soli biogenicznych w wodach interstycjalnych ulegają zmienności 
związanej z naturalnym rytmem cyklu wegetacyjnego i mieszania wód. Niniejsze 
badania prowadzono pod koniec sezonu wegetacyjnego, kiedy to deponowana  
w osadach materia organiczna jest w znacznym stopniu zmineralizowana. W kon-
sekwencji można spodziewać się, że zanotowane w wodach interstycjalnych stęże-
nia odpowiadają wartościom maksymalnym w strefie brzegowej badanego rejonu.  

Z uwagi na nieliczne badania składu wód interstycjalnych w strefie brzegowej 
trudno odnieść uzyskane wyniki do większej liczby innych zbiorników wodnych. 
Podobne do prezentowanych badania prowadzono w strefie brzegowej (głębokość 
1-1,5 m) silnie zeutrofizowanego akwenu, jakim jest Zatoka Pucka [9]. Stężenia 
soli odżywczych w wodach porowych Zalewu Wiślanego przewyższają o rząd 
wielkości obserwowane w strefie brzegowej Zatoki Puckiej. Te wysokie wartości 
stężeń są przejawem rozkładu materii organicznej w osadach. Świadczą one o dale-
ko posuniętej eutrofizacji Zalewu. 

3.2. Zasoby N, P i Si w wodach interstycjalnych strefy brzegowej Zalewu 
Wiślanego 

Biorąc pod uwagę minimalne i maksymalne stężenia soli odżywczych w wo-
dach interstycjalnych, oszacowano zasoby P, N i Si zgromadzone w powierzch-
niowej warstwie osadów (0-2 cm) przybrzeżnej strefy Zalewu Wiślanego. Dolny 
zakres wartości oszacowano, przyjmując porowatość osadów piaszczystych równą 
0,4 [8], górny zakres obliczono dla porowatości 0,6 [198] odpowiadającej osadom 
piaszczysto-mulistym (tab. 2). Zasoby te mogą być szybko włączane do obiegu 
biologicznego w wodzie w wyniku resuspensji osadów. Dla porównania podano 
przybliżoną wielkość ładunków P oraz N wnoszonych przez wody rzeczne 
spływające do Zalewu z terenu Polski (tab. 2). Ładunki potencjalnie usuwane w 
strefie brzegowej drogą resuspensji osadów są o dwa rzędy wielkości mniejsze w 
stosunku do ładunków wnoszonych z wodami rzecznymi (tab. 2). Warto jednak 
podkreślić, że dostawa 1 kg fosforu odpowiada produkcji 1 tony masy fitoplan-
ktonu [7, 18]. W efekcie resuspensja może skutkować w Zalewie powstaniem do 
ok. 2 ton detrytusu na każdy km2 strefy brzegowej.  

Należy także dodać, że stężenia amoniaku i fosforanów w wodach intersty-
cjalnych w centralnych rejonach Zalewu, pokrytych zwykle bogatszymi w materię 
organiczną osadami, przypuszczalnie przewyższają te obserwowane w strefie 
przybrzeżnej. Co więcej, w okresach długotrwałego intensywnego mieszania wód 
uruchomieniu ulegają prawdopodobnie zasoby soli odżywczych zgromadzone  
w głębszych warstwach osadu, gdzie stężenia fosforanów i amoniaku przekraczają 
te obserwowane na powierzchni. Przykładowo w Zatoce Gdańskiej po okresach 
sztormów obniżenie stężeń fosforanów i amoniaku w wodach interstycjalnych 
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obserwowano do 10 cm osadu [10]. W Zalewie Wiślanym, jak już wspomniano, 
resuspensji ulega nawet dziesięciocentymetrowa powierzchniowa warstwa osadów 
[1]. Zatem nie można wykluczyć, że zasoby pierwiastków odżywczych zgroma-
dzone w wodach interstycjalnych Zalewu dorównują ich ładunkom zewnętrznym. 
Potwierdzenie tej hipotezy wymaga jednak dalszych badań wód interstycjalnych  
w dłuższym czasie i na większym terenie. 

 
Tab. 2. Zasoby pierwiastków odżywczych zgromadzone w powierzchniowej warstwie wód 
interstycjalnych (0-2 cm) w przybrzeżnej strefie Zalewu Wiślanego oraz ich przybliżone  

ładunki wprowadzane do Zalewu z wodami rzecznymi z terenu Polski 
 

Zasoby w wodach 
interstycjalnych 

Ładunek wprowadzany  
z wodami rzek polskich*  

kg/km2 kg/km2 rok 

P 0.2-2.0 140 

N 12.6-32.8 2889 

Si 36.6-75.1 - 

* Ładunki obliczono na podstawie danych WIOŚ [13]. Przyjęto, że tak jak w przypadku Pasłęki, która wnosi 
największy ładunek N i P do Zalewu, także w innych jego dopływach fosfor fosforanowy stanowi 57% ładunku 
fosforu ogólnego, a azot amonowy i azotanowy stanowią łącznie 68% ładunku azotu ogólnego [15]. Brano pod 
uwagę powierzchnię całego Zalewu (838 km2).  
Źródło: Opracowanie własne. 

4. Wnioski 

Stężenia soli odżywczych w wodach interstycjalnych strefy brzegowej Zalewu 
Wiślanego wyraźnie przewyższają stężenia w wodzie naddennej, co jest świadec-
twem rozkładu materii organicznej w osadach. 

Stężenia soli odżywczych w wodach interstycjalnych strefy brzegowej Zalewu 
Wiślanego są znacząco większe od obserwowanych po morskiej stronie Mierzei 
Wiślanej, a także w stosunku do innych rejonów strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej. 
Jest to wynik mniejszej dynamiki wód i przejaw silnej eutrofizacji Zalewu.  

Ładunki łatwo przyswajalnych form N i P potencjalnie włączane do obiegu 
biologicznego w wyniku resuspensji powierzchniowej warstwy osadów w strefie 
brzegowej Zalewu Wiślanego są co najmniej o dwa rzędy wielkości mniejsze od 
ładunków wnoszonych do Zalewu z wodami rzecznymi.  

 

Badania wykonano w ramach projektu nr FW-SPF-48/2003/710/II, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygra-
nicznej PHARE – Fundusz Małych Projektów. 
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NUTRIENTS CONCENTRATION IN THE COASTAL 
INTERSTITIAL WATERS AS THE EUTROPHICATION’S 
INDICATOR – BASED ON EXAMPLE OF THE VISTULA 

LAGOON 

Abstract: This article presents the results of nutrients (phosphate, ammonia, nitrate and silicate) 
studies in the interstitial and nearbottom waters. The research has been conducted at the end of 
vegetation cycle (September) in coastal zone of the Vistula Lagoon, in the sea coast of the Vistula Spit 
and in the Wisła Królewiecka Mouth. In the lagoon’s interstitial waters nutrients concentrations are 
significantly higher then in the water column. Simultaneously, these concentrations are higher 
compared to sea coastal zone of the Spit and to other coastal regions of the Gulf of Gdańsk. It 
indicates that in the shallow reservoir, with restricted water exchange, nutrients concentration in 
interstitial water of coastal zone could be an indicator of eutrophication. 
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ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W BRANIEWIE, TOLKMICKU, FROMBORKU, ELBLĄGU, 

STEGNIE, KRYNICY MORSKIEJ I PIASKACH  
NA ŚRODOWISKO WODNE ZALEWU WIŚLANEGO 

W pracy dokonano oceny oddziaływania oczyszczalni ścieków w Braniewie, Tolkmicku, Fromborku, 
Elblągu, Stegnie, Krynicy Morskiej i Piaskach na środowisko wodne Zalewu Wiślanego. Określono 
wielkości odpływu oraz ładunki zanieczyszczeń odprowadzone przez te obiekty w 2010 roku. 
Uzyskane wyniki porównano z danymi literaturowymi z wcześniejszego okresu oraz z ładunkami 
wnoszonymi do Zalewu Wiślanego wraz z rzekami (po stronie Polski). W 2010 roku analizowane 
oczyszczalnie odprowadziły w porównaniu do średniej z lat 2000-2009 o blisko jedną piątą mniejszą 
ilość ścieków oczyszczonych. Wiązało się to z wyraźnym spadkiem w zakresie ładunków wszystkich 
analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. Udział analizowanych oczyszczalni w porównaniu do 
rzek w sumarycznym ładunku poszczególnych zanieczyszczeń dopływających do Zalewu Wiślanego  
w 2010 roku nie przekraczał 2%. 

Wprowadzenie 

Zalew Wiślany to rozległy, płytki zbiornik przybrzeżny południowej części 
Morza Bałtyckiego. Został utworzony przez odcięcie od Bałtyku poprzez Mierzeję 
Wiślaną, powstałą około 5 tys. lat temu. Początkowo Zalew Wiślany łączył się  
z rozległymi rozlewiskami wewnątrz Delty Wisły i miał okresową łączność  
z Bałtykiem. Kształt obecnej linii  brzegowej przybrał po zamknięciu Mierzei w cią-
gły pas lądu, wypełnieniu Delty Wisły osadami oraz sztucznym osuszeniu [12]. 
Głównym dopływem Zalewu Wiślanego jest rosyjska rzeka Pregoła. Do najwięk-
szych polskich dopływów należą rzeki: Elbląg, Nogat, Pasłęka, Bauda i Szkarpawa 
[8]. Niekorzystne warunki, tj. duża powierzchnia, niewielka głębokość i słaba 
możliwość wymiany wód z otwartym morzem powodują, że zdeponowane w osa-
dach dennych związki biogenne pod wpływem mieszania wiatrowego stale ulegają 
resuspensji w toni wodnej [3, 4, 6]. Poza naturalnymi czynnikami środowiskowymi 
trofię zbiornika dodatkowo podnoszą zanieczyszczenia pochodzenia antropoge-
nicznego. Substancje biogenne dostają się do Zalewu Wiślanego poprzez emisję  
z punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz bezpośrednio ze spływem powierzchnio-
wym i wodami podziemnymi z rolniczo wykorzystywanej znacznej części zlewni 
zbiornika [1, 11, 13]. W oparciu o klasyfikację stosowaną przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Zalew Wiślany należy zaliczyć do 
zbiorników hipertroficznych [7]. Zawartość fosforu całkowitego w badanych 
próbach jego wody przekracza graniczną dla hipertrofii wartość 0,1 g/m3 [11]. 
Oznaki wysokiego poziomu trofii w Zalewie Wiślanym są notowane już od dawna 
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[10]. Średnie roczne zawartości chlorofilu „a”, który jest wskaźnikiem biomasy 
fitoplanktonu, od pierwszych publikowanych danych są bardzo wysokie i wskazują 
na stan permanentnego zakwitu [11].  

Jednym ze źródeł zanieczyszczeń wód Zalewu Wiślanego są zlokalizowane  
w pobliżu oczyszczalnie ścieków. W artykule dokonano oceny stopnia ich oddzia-
ływania na środowisko wodne Zalewu Wiślanego. Uwzględniono siedem oczysz-
czalni, w tym obiekty w Tolkmicku, Fromborku, Krynicy Morskiej i Piaskach, 
zrzucające ścieki bezpośrednio do Zalewu Wiślanego oraz w Braniewie, Elblągu  
i Stegnie, odprowadzające ścieki do tego zbiornika za pośrednictwem krótkiego 
odcinka rzek.  

1. Materiały i metody  

Podstawą do obliczenia średniorocznych przepływów i ładunków zanieczysz-
czeń były: wyniki badań laboratoryjnych z poszczególnych oczyszczalni ścieków 
dotyczące ilości oczyszczanych ścieków i wartości stężeń wskaźników zanieczysz-
czeń w ściekach oczyszczonych, sprawozdanie z badań wód Zalewu Wiślanego 
prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie  
w latach 2007-2008 [5], informacje o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga 
w 2007 roku [2], informacje o ładunkach zanieczyszczeń wniesionych rzekami do 
Zalewu Wiślanego, uzyskane z WIOŚ w Olsztynie, delegatura w Elblągu, 
informacje zawarte w Raportach o stanie środowiska województwa warmińsko- 
-mazurskiego z lat 1999-2009 [9]. 

2. Wyniki i dyskusja 

W 2010 roku zlokalizowane w pobliżu Zalewu Wiślanego oczyszczalnie 
ścieków (rys. 1, tab. 1) odprowadziły ponad 10,4 mln m3 ścieków oczyszczonych 
(rys. 2). Ścieki te trafiły bezpośrednio (ścieki odprowadzane z oczyszczalni  
we Fromborku, Tolkmicku, Krynicy Morskiej, Piaskach) lub poprzez rzeki (ścieki 
odprowadzane z oczyszczalni w Braniewie, Elblągu i Stegnie) do Zalewu 
Wiślanego.  
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Rys. 1.  Lokalizacja analizowanych oczyszczalni ścieków 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne analizowanych oczyszczalni ścieków 

Lokalizacja 
oczyszczalni 
ścieków 

Przepustowo ść 
hydrauliczna  
[tys. m 3/rok] 

Typ reaktora 
Udział ścieków 
przemysłowych  

[%] 

Przeważający 
przemysł 

Braniewo 1 054,5 przepływowy 0% - 

Elbląg 7 988,9 przepływowy 10% browarniczy 

Tolkmicko 266,1 przepływowy 60% owoc. - warz. 

Frombork 335,1 przepływowy 0% - 

Stegna 526,0 przepływowy 0% - 

Krynica Morska 255,5 przepływowy 0% - 

Piaski 29,6 przepływowy 0% - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 
10.02.2011 r. 

 
 
Łącznie w odprowadzonych ściekach znalazło się 6,5 tony fosforu, 73,5 tony 

azotu oraz 74,8 tony zawiesin. Zapotrzebowanie na tlen wg wskaźników BZT5  
i ChZT wyniosło odpowiednio 49,6 i 423 tony (tab. 2).   
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Tab. 2. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzone przez oczyszczalnie ścieków w 2010 roku 

Oczyszczalnia BZT5  
[t] 

ChZT  
[t] 

Fosfor 
ogólny  

[t] 

Azot ogólny 
[t] 

Zawiesiny 
ogólne  

[t] 

Braniewo 6,3 43,8 0,7 11,1 10,8 

Elbląg 31,8 298,6 4,9 46,9 45,6 

Tolkmicko 2,1 15,3 0,4 2,0 7,1 

Frombork 2,3 14,3 - - 4,6 

Stegna 2,5 33,1 0,2 10,7 3,0 

Krynica Morska 1,0 9,8 0,14 1,6 1,4 

Piaski 3,5 8,1 0,15 1,1 2,3 

Łącznie 49,6 423,0 6,5 73,5 74,8 
Średnia z lat     
2000-2009 76,9 521,8 12,5 125,2 102,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 
11.02.2011 r. 

 
Największym udziałem  w całkowitej wielkości odpływu oczyszczonych ścieków 
odznaczyły się oczyszczalnie w Elblągu – ponad 75% i Braniewie – ponad 10% 
(rys. 2). Obiekty te tym samym wykazały największy udział w emisji wszystkich 
rozpatrywanych ładunków zanieczyszczeń (rys. 3).   

 

 
Rys. 2.  Ilościowy i procentowy udział oczyszczalni ścieków w łącznej emisji ścieków odprowadzanych  

w 2010 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 
10.02.2011 r. 

 
W 2010 roku oczyszczalnie ścieków wyemitowały łącznie o ok. 19% mniejszą 

ilość ścieków od średniego odpływu z lat 2000-2009. Zmniejszeniu ilości 
odprowadzanych ścieków towarzyszył wyraźny spadek emisji zanieczyszczeń.  

0,3% 2,4% 2,9%
3%

5,0%

10,1%

100% – 10 455,61 [tys. m3 /rok] 
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W porównaniu do średniej z lat 2000-2009 w 2010 roku emisja fosforu ogólnego 
[Pog] spadła o 92%. Ładunek azotu ogólnego [Nog] zmniejszył się o 70%.  
W związku z ulepszaniem istniejących technologii oraz wprowadzaniem nowych 
rozwiązań znacznie zmniejszyła się również ilość odprowadzanych substancji 
organicznych i zawiesin w ściekach oczyszczonych. Ładunek BZT5 zmniejszył się 
o 55%, ChZT o 23%, również w przypadku zawiesin [Zaw.og] odnotowano 
wysoką (37%) redukcję (rys. 4). 

 

 
Rys. 3.  Procentowy udział oczyszczalni ścieków w łącznej emisji poszczególnych ładunków 

zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych w 2010 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 
11.02.2011 r. 

 
Zdecydowanie większy udział od analizowanych oczyszczalni w emisji zanie-

czyszczeń do Zalewu Wiślanego mają kończące w nim swój bieg rzeki. Corocznie 
do Zalewu Wiślanego trafia (po stronie Polski) ok. 1 260 200 m3 wód rzecznych. 
W 2009 roku cieki wniosły łącznie ok.: 0,32 tys. ton fosforu ogólnego, 4,2 tys. ton 
azotu ogólnego, 17,5 tys. ton zawiesin. Deficyt tlenu w przeliczeniu na BZT5 
wyniósł ponad 4,5 tys. ton. Ładunek OWO (określany zamiast ChZT) przekraczał 
17,5 tony [14]. Za dopływ związków organicznych i biogenów są odpowiedzialne 
głównie rzeki nizinne: Elbląg, Pasłęka, Bauda i odnogi Wisły [11]. Udział 
analizowanych oczyszczalni ścieków w porównaniu do rzek (po stronie Polski)  
w sumarycznym ładunku zanieczyszczeń dopływających do Zalewu dla poszcze-
gólnych wskaźników wahał się w zakresie od 0,4% (zawiesiny) do 2,0% (fosfor 
ogólny) (rys. 5).  
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Rys. 4.  Porównanie przepływu ścieków oraz wielkości poszczególnych ładunków zanieczyszczeń 
odprowadzonych łącznie przez oczyszczalnie: Braniewo, Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Stegna,  

Krynica Morska, Piaski w 2010 r. ze średnią z  okresu 2000-2009 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 11.02.2011 r. 
oraz Raportów o stanie środowiska woj. warmińsko-mazurskiego z lat 1999-2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Olsztyn 2001-2010, http://www.wios.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout =blog&id=81& 
Itemid=135 [dostęp: 22.11.2011] 

 

 
Rys. 5.  Porównanie udziału procentowego oczyszczalni ścieków: Braniewo, Elbląg, Tolkmicko, Frombork, 

Stegna, Krynica Morska, Piaski i rzek: Elbląg, Nogat, Pasłęka, Bauda, Szkarpawa, 
Wisła Królewiecka, Cieplicówka, Dąbrówka, Kamionka, Suchacz, Olszanka, Grabianka, Stradanka, Narusa w 

łącznej emisji poszczególnych ładunków zanieczyszczeń. Oczyszczalnie – dane z 2010 roku, rzeki – ChZT 
dane z 2007 roku, pozostałe wskaźniki dane z 2009 roku.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych z laboratorium oczyszczalni ścieków z dnia 11.02.2011 r. 
oraz z WIOŚ, delegatura w Elblągu z dnia 19.04.2011 r. 
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Przykładowo w porównaniu ze wszystkimi analizowanymi oczyszczalniami 
łącznie rzeka Nogat, będąca trzecim pod względem wielkości dopływem Zalewu 
Wiślanego, odprowadziła do tego zbiornika 40 razy więcej substancji organicznych 
(BZT5), 25 razy więcej zawiesin oraz odpowiednio o 23 i 17 razy większe ładunki 
azotu i fosforu ogólnego. Charakteryzująca się od niej ponad dwukrotnie 
mniejszym przepływem rzeka Bauda odprowadziła w odniesieniu do analizowa-
nych oczyszczalni do Zalewu Wiślanego blisko 24 razy więcej zawiesin, ponad 
sześć razy więcej substancji organicznych, wyrażonych jako BZT5 oraz przeszło 
dwukrotnie większe ładunki azotu i fosforu ogólnego [14]. 

3. Wnioski 

W 2010 roku zlokalizowane w pobliżu Zalewu Wiślanego oczyszczalnie 
ścieków wyemitowały blisko 10,5 mln m3 ścieków oczyszczonych, zawierających 
około: 6,5 tony fosforu ogólnego, 73,5 tony azotu ogólnego, 74,8 tony zawiesin 
oraz 423,0 tony ChZT i 49,6 tony BZT5.  

W porównaniu do średniej z lat 2000-2009 zmniejszonej o 19% ilości ścieków 
oczyszczonych odprowadzonych w 2010 roku towarzyszyły wyraźne spadki 
dotyczące poszczególnych ładunków zanieczyszczeń. Znacząco zmniejszyła się 
ilość odprowadzanych związków biogenicznych, tj. fosforu i azotu ogólnego, 
których wyemitowano odpowiednio o 92 i 70% mniej.  

Udział analizowanych oczyszczalni w porównaniu do rzek kończących swój 
bieg w Zalewie Wiślanym w emisji zanieczyszczeń był niewielki i wahał się  
w zakresie od 0,4% (zawiesiny) do 2,0% (fosfor ogólny)  
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF SELECTED SEWAGE 
TREATMENT PLANTS ON THE WATER ENVIRONMENT OF 

THE VISTULA LAGOON 

Abstract: The aim of the study was to determine the influence of the sewege treatment plants in 
Tolkmicko, Frombork, Krynica Morska, Piaski, Braniewo, Elbląg and Stegna on the water 
environmet of the Vistula Lagoon (VL). The total outflow amount as well as the loads of pollutants 
discharged by the sewege treatment plants in the year 2010 were specified. The results of the 
research were compared to the data from the previous period, as well as to the loads carried into the 
Lagoon by the rivers (Polish side). In the year 2010,all above mentioned  sewege tratment plants 
discharged the amount of the treated sewege nearly one- fifth smaller in comparison to the average in 
the years 2000-2009. It was strictly connected with a marked dicrease in the loads of all analyzed 
indicators of pollutants. The contribiution of the loads of all analyzed sewege treatment plants as 
compared to the rivers in a total load of various pollutants flowing into VL did not exceed 2%. 
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ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW LODOWYCH MORZA 
BAŁTYCKIEGO 

W pracy wykorzystano rastrowe mapy zlodzenia Morza Bałtyckiego oraz serię maksymalnej powierz-
chni zlodzenia sięgającej 1720 roku do określenia zmienności zlodzenia Bałtyku. Wyznaczono 
podstawowe parametry zlodzenia tego morza i jego akwenów: liczbę zlodzonych tygodni, tydzień 
wystąpienia pierwszego lodu, tydzień wystąpienia ostatniego lodu, długość sezonu lodowego oraz 
maksymalną liczbę zlodzonych pól. Przeanalizowano również przebieg średniej tygodniowej powierz-
chni zlodzenia Morza Bałtyckiego. Stwierdzono zmniejszenie maksymalnej powierzchni zlodzenia 
Bałtyku, a także większą częstotliwość maksymalnych powierzchni zlodzonych, nieprzekraczających 
20% akwenu w okresie 1973-1990 w stosunku do okresu 1720-2007. Warunki lodowe łagodnieją  
w kierunku od Zatoki Botnickiej przez Fińską, Ryską, Bałtyk Właściwy do Cieśnin Duńskich. W prze-
biegu zlodzenia podczas sezonu lodowego w trakcie rozpoczęcia procesu jego rozpadu zaobserwo-
wano wzrost powierzchni morza pokrytej lodem.  

Wprowadzenie 

Bałtyk jest dużym zbiornikiem słonawej wody, na którym pokrywa lodowa 
pojawia się corocznie z różnym nasileniem. Zjawisko to modyfikuje: cyrkulacje 
wody, procesy sedymentacji, wegetacje organizmów, a także wpływa na gospodar-
kę człowieka. Ze względu na rozciągłość południkową i równoleżnikową akwenu 
oraz zróżnicowanie głębokości jego parametry lodowe cechują się dużą zmienno-
ścią. W pracy przeanalizowano podstawowe parametry lodowe Morza Bałtyckiego 
w celu określenia zmienności jego ustroju lodowego. Ustrój rozumiany jako 
charakterystyczny rytm przebiegu zjawisk może być analizowany zarówno w uję-
ciu czasowym, jak i przestrzennym. Autor określił wi ęc i porównał zmienność 
warunków lodowych w poszczególnych akwenach Bałtyckich, a także ich przebieg 
na Bałtyku podczas całego sezonu lodowego. Znajomość zmienności ustroju lodo-
wego akwenu jest natomiast istotna ze względu na powszechne obecnie wykorzy-
stywanie różnorodnych wskaźników lodowych do określania warunków termicz-
nych zim i tempa oraz skutków ocieplania klimatu. 

Zmiennością maksymalnej powierzchni zlodzenia Morza Bałtyckiego zajmowa-
li się m.in. A. Seina i E. Palosuo [11]. Opracowali oni nieprzerwany ciąg wskaźni-
ków od roku 1720 do 1993, który można uzupełnić do roku 2010, korzystając  
z portalu prowadzonego przez Finnish Environment Institute i Finnish 
Meteorological Institute w Helsinkach [1]. Wiele prac wykorzystuje ten szereg  
[8, 9], jednak nie można na jego podstawie, nie dysponując mapami zlodzenia, 
wnioskować o wielkości podstawowych parametrów lodowych w różnych obsza-
rach Bałtyku. Zawarte w literaturze szczegółowe informacje na temat tych 
parametrów odnoszą się do małych akwenów, portów, zatok czy zalewów [2, 3, 5]. 



Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt 13 

 

50

 

Porównanie informacji pochodzących z tych opracowań często jest trudne, gdyż 
dotyczą one różnych okresów i prowadzone są różnymi metodami. Stąd, korzys-
tając z opracowanych przez S. Stanickiego [13] map rastrowych zlodzenia dla 
całego Bałtyku, dokonano charakterystyki i przeglądu zmienności parametrów 
lodowych dla Morza Bałtyckiego i jego poszczególnych akwenów w okresie 1973-
1990. 

W pracy wykorzystano rastrowe mapy zlodzenia utworzone w programie Idrisi 
32 na podstawie zdjęć satelitarnych. Obejmują one obszar Bałtyku i wskazują,  
w tygodniowych odstępach, wartości zlodzenia w polach o powierzchni 156,25 km2. 
Zlodzenie wyrażono klasami od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak lodu, 10 pełne 
zlodzenie, a 1 pokrycie lodem 10% pola.  

1. Analiza i dyskusja wyników 

Ustrój lodowy jest wynikiem wymiany ciepła pomiędzy wodą i atmosferą.  
W okresie jesiennym dopływ ciepła do powierzchni morza stale się zmniejsza,  
a masy wody powoli ulegają ochłodzeniu. Bałtyk jest zróżnicowany batymetrycz-
nie, a także położony w różnych strefach i typach klimatu. Zasoby zgromadzonego 
ciepła są więc zróżnicowane, co wpływa na ustrój lodowy jego akwenów.  

Rysunek 1 przedstawia przebieg średniej temperatury wody na powierzchni  
w sezonie zimowym (XII-II) wzdłuż 55o15’N oraz 19o30’E. Tak dobrany przebieg 
uwzględnia zmienność temperatury wody w kierunku wschodnim i północnym na 
tle zmian głębokości zbiornika. Linia została poprowadzona przez obszary o dużej 
głębokości i obszary mające wg E. Palosuo [10] największą różnicę ilości ciepła 
między latem i zimą. Głębokość i temperaturę wody w warstwie powierzchniowej 
określono wg fińskiego atlasu powierzchniowej temperatury Morza Bałtyckiego 
[4]. Wartości dotyczą pól o wymiarach 0,5oλ na 0,25oφ. Średnia temperatura wody 
sezonu zimowego została obliczona dla okresu od grudnia do lutego, z danych 
przedstawionych dla każdego 1, 11 i 21 dnia miesiąca w latach 1965-1986.  

 

 
 

Rys. 1.  Przebieg średniej temperatury wody powierzchniowej   
i głębokości wzdłuż równoleżnika  

55o 15’N (a) i południka 19o30’E (b).  
Źródło: Opracowanie własne. 

a) b) 
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Na wykresach (rys. 1) widać wyraźnie niższe wartości temperatury wody  
w płytkich obszarach przybrzeżnych. Wzdłuż równoleżnika 55o15’ N widoczna 
jest wyższa temperatura wody w obszarze skłonu Ławicy Słupskiej i Głębi Gdań-
skiej. Palosuo [10] zaznaczył ten obszar jako cechujący się dużą różnicą ciepła 
między latem a zimą. W płytszym obszarze skłonu Ławicy Słupskiej nie zmniej-
szyła się ilość zgromadzonej energii. Sześćdziesięciometrowej głębokości obszar 
leży na granicy termokliny, która w Basenie Bornholmskim sięga do 50 m i obniża 
się w kierunku wschodnim do 70 m w Głębi Gdańskiej [6], w związku z czym nie 
spłyca homotermicznej warstwy objętej mieszaniem konwekcyjnym. W okolicy 
Głębi Gdańskiej średnia temperatura wody sezonu zimowego była najwyższa  
w całym profilu z racji najgłębszego zalegania izohaliny 8‰, uznawanej za górną 
granicę halokliny. W najsurowszych zimach, w badanym okresie, obszar ten nie 
był objęty zjawiskami lodowymi.  

Wzdłuż południka 19o30’E zaznacza się tendencja spadku temperatury wody  
w kierunku północnym. Wzrost temperatury obserwuje się w obszarze Głębi Gdań-
skiej, Gotlandzkiej oraz Morza Alandzkiego i na północ od niego. Analizując mapy 
zlodzenia w zimach najsurowszych w badanym okresie, zauważono, że w obszarze 
podwyższonej temperatury wody do 57 równoleżnika nie zanotowano zjawisk 
lodowych, a w Morzu Alandzkim i na północ od niego zlodzenie miało niższą 
klasę niż obszary sąsiednie.  

Morze Bałtyckie jest akwenem, który nie zamarza całkowicie podczas każdego 
sezonu zimowego. Duża rozciągłość południkowa i równoleżnikowa zbiornika 
powoduje, że położone najbardziej na północ Zatoki Botnicka i Fińska zamarzają 
corocznie. Natomiast Cieśniny Duńskie, wysunięte najbardziej na zachód, miewają 
kilkuletnie okresy bez pokrywy lodowej. 

Wieloletnią zmienność zlodzenia Bałtyku prześledzono na podstawie wspom-
nianej serii maksymalnych powierzchni zlodzenia opublikowanych przez A. Seinę  
i E. Palosuo [11] dla okresu 1720-1992, uzupełnionej do roku 2007 na podstawie 
publikacji Baltic Sea Portal (2010). W XIX wieku zasięg zlodzenia na Bałtyku był 
większy niż w XX wieku. Średnia maksymalna powierzchnia zlodzenia wyniosła 
odpowiednio 235 tys. km2 i 186,2 tys. km2. W całym okresie 1720-2007 średnia 
powierzchnia maksymalnego zlodzenia Bałtyku wyniosła 214,2 tys. km2, a w anali-
zowanym okresie 1973-1990 – 194,3 tys. km2

 i była większa niż średnia maksymal-
na powierzchnia zlodzenia w stuleciu, w którym występowała. Rozkład częstości 
występowania maksymalnej powierzchni zlodzenia Morza Bałtyckiego w określo-
nych przedziałach udziału zlodzenia w całkowitej powierzchni zbiornika przedsta-
wia rys. 2. Najczęściej występowały maksymalne zlodzenia powierzchni Morza 
Bałtyckiego z przedziału 20-40%. W okresie 1973-1990 obserwuje się zmniejsze-
nie częstości występowania dużych powierzchni zlodzenia – powyżej 60%, a wzrost 
małych – poniżej 20% powierzchni zbiornika. Biorąc pod uwagę średnią maksy-
malną powierzchnię zlodzenia w okresie osiemnastoletnim, w trzech kolejnych 
stuleciach, powierzchnia zlodzenia Bałtyku zmniejszała się: w okresie 1773-1790 
wyniosła 264,3 tys. km2, w latach 1873-1890 – 217,3 tys. km2, a w latach 1973- 
1990 tylko – 194,3 tys. km2. 
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Rys. 2.  Rozkład częstości występowania maksymalnych powierzchni zlodzenia Morza Bałtyckiego 

w okresie 1720-2007 i 1973-1990 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Podstawowe parametry lodowe określono na podstawie map rastrowych [13] 

dla poszczególnych lat w okresie 1973–1990 (tab. 1). Znajdują się tam informacje 
dotyczące: liczby tygodni z lodem (L), tygodnia pojawienia się pierwszego lodu  
(I L), tygodnia zaniku lodu (OL), długości sezonu lodowego (D) oraz maksymalnej 
ilości zlodzonych pól (M). Jako tydzień nr 1 przyjęto pierwszy tydzień listopada. 

Liczba tygodni z lodem zmniejszała się w kierunku od Zatoki Botnickiej do 
Cieśnin Duńskich, w zakresie od 28 do 0, przy zmienności międzysezonowej od  
8 tygodni w Zatoce Botnickiej, poprzez 16 w Zatoce Fińskiej, 21 w Zatoce Ryskiej 
i Bałtyku Właściwym, do 13 w Cieśninach Duńskich. W Morzu Bałtyckim 
zmienność wyniosła 8 tygodni. Termin wystąpienia pierwszego lodu w Morzu 
Bałtyckim wahał się od drugiego do ósmego tygodnia i opóźniał się w kierunku od 
Zatoki Botnickiej do Cieśnin Duńskich. Zmienność międzysezonowa rosła od  
6 tygodni w Zatoce Botnickiej, poprzez 12 w Zatoce Fińskiej, 16 w Ryskiej i 17  
w Bałtyku Właściwym i Cieśninach Duńskich. Termin zaniku lodu na Morzu 
Bałtyckim wahał się od 30. do 28. tygodnia i ulegał przyspieszeniu w kierunku od 
Zatoki Botnickiej do Cieśnin Duńskich. Zmienność międzysezonowa wyniosła  
w Zatoce Botnickiej 2 tygodnie, w Zatoce Fińskiej 6 tygodni, w Zatoce Ryskiej 27 
tygodni, w Bałtyku Właściwym 28 tygodni, a w Cieśninach Duńskich 23 tygodnie. 
Długość sezonu lodowego wahała się na Morzu Bałtyckim od 21 do 29 tygodni. W 
Zatoce Botnickiej wyniosła od 29 do 21 tygodni i w kierunku do Cieśnin Duńskich 
malała: Zatoka Fińska od 26 do 9 tygodni, Zatoka Ryska od 23 do 0 tygodni, 
Bałtyk Właściwy od 21 do 0 tygodni, Cieśniny Duńskie od 13 do 0 tygodni. 
Zmienność międzysezonowa na Morzu Bałtyckim wyniosła 8 tygodni i rosła od 
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8 tygodni w Zatoce Botnickiej, poprzez 17 tygodni w Zatoce Fińskiej i 23  
w Zatoce Ryskiej, a malała na Bałtyku Właściwym do 21 tygodni i Cieśninach 
Duńskich do 13 tygodni. Całkowite zlodzenie wystąpiło w badanym okresie  
w Zatoce Botnickiej, Fińskiej, Ryskiej i Cieśninach Duńskich. Na Bałtyku Właści-
wym maksymalna powierzchnia zlodzenia wyniosła 81,5% powierzchni akwenu,  
a na Morzu Bałtyckim 88,7% całkowitej powierzchni morza. Zmienność między-
roczna wynosiła na Morzu Bałtyckim 73,4% powierzchni. Biorąc pod uwagę 
poszczególne akweny, całkowite zlodzenie wystąpiło tylko w Cieśninach Duńskich 
i Zatoce Ryskiej, na Bałtyku Właściwym maksymalna powierzchnia zlodzenia 
wyniosła 81,5%, w Zatoce Fińskiej 71,2%, a w Botnickiej 60,1% powierzchni 
akwenu.  

 
Tab. 1. Parametry lodowe Morza Bałtyckiego 

 

L – liczba tygodni z lodem  
I L  – tydzień wystąpienia pierwszego lodu  
O L – tydzień wystąpienia ostatniego lodu   
D – długość sezonu lodowego 
M – max liczba zlodzonych pól 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Największą maksymalną ilością pól zlodzonych w okresie 1973-1990 odznaczał 

się rok 1987. Wartość ta wynosiła 1782 pola na 2008 możliwych (88,7% tak 
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określonej powierzchni Bałtyku). Niewiele mniejsze ilości wystąpiły w latach 1985 
i 1986 – odpowiednio 1769 i 1700 pól (88,1% i 84,7% powierzchni). Najmniejszą 
powierzchnią zlodzenia w analizowanym okresie wykazały się lata 1975 i 1990  
z wartościami 309 i 389 pól, co daje 15,4% i 19,4% powierzchni. 

  

 
 

Rys. 3.  Przebieg średniej (1973–1990) tygodniowej powierzchni zlodzenia Morza Bałtyckiego i jego 
akwenów (w % powierzchni akwenu)           oraz podczas zim: ostrych            i łagodnych         

 w: a) Zatoce Botnickiej, b) Zatoce Fińskiej, c) Zatoce Ryskiej, d) Bałtyku Właściwym,  
e) Cieśninach Duńskich f) Morzu Bałtyckim 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
W przebiegu średniej maksymalnej powierzchni zlodzenia w okresie 1973-1990 

można zauważyć w 20 tygodniu (2 dekada marca) wyraźny krótkotrwały wzrost 
powierzchni zlodzenia podczas trwającego już rozpadu pokrywy lodowej (rys. 3). 
Zjawisko to uwidacznia się silniej w zimach surowych niż łagodnych w poszcze-
gólnych akwenach i Morzu Bałtyckim. 

Według A. Tomaszewskiej [14] marzec w Polsce charakteryzuje się zwiększoną 
liczbą dni z adwekcją mas powietrza kontynentalnego polarnego. Aż 60% dni 

b)a)

c) d)

f)
e)
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marca to adwekcja z tego kierunku. W marcu liczba dni przymrozkowych w Polsce 
jest największa w roku [15]. Jednak wzrost zlodzenia w 20. tygodniu nie do końca 
może być wyjaśniany warunkami cyrkulacyjnymi marca. Dokładna analiza warun-
ków cyrkulacyjnych wskazała, że w okresie nasilenia częstości występowania 
typów sprzyjających wzrostowi zlodzenia wzrost zlodzenia nie występował we 
wszystkich akwenach w podobnym stopniu. Zależność wystąpiła bez względu na 
zastosowany wskaźnik cyrkulacji: NAO, wg Lityńskiego, Osuchowskiej-Klein czy 
Grosswetterlagen.  

Analiza rozmieszczenia pól, w których zmieniała się klasa zlodzenia w 20. 
tygodniu (rys. 4), wskazuje na to, że jest to zjawisko wynikające raczej z warun-
ków lokalnych: zróżnicowania zasobów ciepła czy odmiennych stosunków anemo-
barycznych, powodujących zmiany powierzchni zlodzonej w małych obszarach. 
Najintensywniej zmiana zlodzenia dokonała się w klasie 0 (ubyły 123 pola)  
i 1 (przybyło 110 pól). W pozostałych klasach zmiany wyniosły po kilkanaście pól. 
Ogólnie powierzchnia zlodzenia wzrosła o 6,1% powierzchni zbiornika. 

 

Zmiana średniej zlodzonej klasy: 
 
 
 

Rys. 4.  Rozmieszczenie zmian średniej klasy zlodzenia pól Morza Bałtyckiego z 19 na 20 tydzień 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Opisywane zjawisko zwiększenia ilości zlodzonych klas w 20. tygodniu, 

podczas rozpoczętego procesu rozpadu zlodzenia, uwidacznia się również na 
mapach zlodzenia Morza Bałtyckiego publikowanych w kilkudniowych odstępach 

bez zmian 
spadek 
wzrost 
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przez Szwedzki Instytut Meteorologii i Hydrologii [12]. Przeanalizowano 
ogólnodostępne mapy z lat 2004–2007. W każdym przypadku w okresie pierwszej 
połowy marca wystąpiło opisywane zjawisko.  

2. Podsumowanie 

Analiza przebiegu dobowej temperatury powietrza na stacjach bałtyckich 
wykazała, że nie wystąpiło ochłodzenie w 20. tygodniu. Średnia temperatura 
powietrza była coraz wyższa od 19. do 21. tygodnia. Tak więc opisywane zjawisko 
jest efektem rozpadu pokrywy lodowej i dzięki przemieszczaniu przez wiatr 
powstałego lodu pływającego zwiększa się powierzchnia morza pokryta lodem.  

Wyniki analiz maksymalnej powierzchni zlodzenia Bałtyku w okresie 1973-
1990 na tle serii obejmującej okres od 1720 do 2007 roku wskazały występowanie 
mniejszych powierzchni zlodzenia. Częściej występowało również maksymalne 
zlodzenie obejmujące powierzchnie do 20% Bałtyku, a zmniejszyła się częstość 
występowania powierzchni powyżej 60%. 

Parametry lodowe zmieniają się w kierunku od Zatoki Botnickiej, przez Zatokę 
Fińską, Ryską, Bałtyk Właściwy do Cieśnin Duńskich. Liczba tygodni z lodem 
zmniejszała się, termin wystąpienia pierwszego lodu opóźniał się, termin zaniku 
lodu występował coraz wcześniej, a długość sezonu lodowego malała. Maksymalna 
powierzchnia zlodzenia tylko na Bałtyku Właściwym nie osiągała w badanym 
okresie 100% powierzchni. Wynika to z ilości ciepła zgromadzonego w obszarze 
Basenu Bornholmskiego i na północ od Głębi Gdańskiej wskutek uwarunkowań 
batymetrycznych i zasoleniowych.  

Przebieg średniej tygodniowej powierzchni zlodzenia Morza Bałtyckiego i jego 
akwenów w okresie 1973-1990 ukazuje w 20. tygodniu wzrost powierzchni 
zlodzenia podczas rozpoczętego procesu rozpadu lodu. Zjawisko słabiej zaznacza 
się podczas zim o przebiegu łagodnym i w Cieśninach Duńskich. Przyczyną nie są 
warunki termiczne. Jest to efekt przemieszczania przez wiatr lodu pływającego, 
który powstał podczas rozpadu pokrywy lodowej. 
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VARIABILITY OF THE ICE PARAMETERS  
IN THE BALTIC SEA. 

Abstract: To determine variability of the ice phenomena in this research, there were used raster maps 
of the ice cover on the Baltic Sea as well as series of the maximum ice cover dating back to 1720. 
There were defined basic ice cover parameters of the Baltic and its basins such as: number of the 
weeks of ice cover, the week with the beginning of the ice cover, the week with last ice occurrence, the 
span of the ice cover and the maximum amount of ice fields. It was also analyzed the course of the 
weekly average growth of the ice surface of the Baltic Sea. It was found the decrease of the maximum 
ice cover and also higher frequency of the maximum ice covers of the Baltic Sea not exceeding 20% 
of the entire basin. Ice conditions are becoming milder from the Gulf of Bothnia across the Gulfs of 
Finland, Riga, Baltic Proper towards the Danish Straits. In the course of ice cover the growth of the 
ice surface during its disintegration was registered. 
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Izabela JABŁOŃSKA-BARNA1 
Agata RYCHTER2 
Natalia MACIAS 
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

BENTOFAUNA DROBNEGO ZBIORNIKA WODNEGO  
NA TERENIE OLSZTYNA 

Przedstawiono skład taksonomiczny i podobieństwo faunistyczne stanowisk badawczych wyznaczo-
nych w obrębie drobnego, płytkiego zbiornika wodnego. Zasadniczą prawidłowością była wysoka 
frekwencja i dominacja przedstawicieli Insecta (Diptera), Oligochaeta oraz Hirudinea, co jest typowe 
dla zbiorników o zwiększonej trofii. Decydujące znaczenie dla składu taksonomicznego zoocenozy dna 
miał rodzaj roślinności porastającej poszczególne rejony zbiornika.  

Wprowadzenie 

Drobne zbiorniki wodne są powszechnym elementem krajobrazu Pojezierza 
Mazurskiego. Choć ich maksymalne zagęszczenie przekracza 30 na 1 km-2 [15], to 
w wielu rejonach obserwuje się systematyczny zanik tych zbiorników. Jest to 
skutkiem ewolucji akwenów oraz coraz częściej wynikiem rozwoju osadnictwa  
i intensyfikacji produkcji rolniczej. Zmniejszenie liczby drobnych zbiorników 
wodnych prowadzi do zmniejszenia małej retencji. Powoduje znaczne zubożenie 
walorów przyrodniczych terenu, a także ograniczenie różnorodności biologicznej 
[10]. Skład faunistyczny tych z pozoru podobnych zbiorników bywa bardzo 
różnorodny i bogaty. Często są one ostoją gatunków chronionych i rzadkich  
[2, 14]. Pomimo tej atrakcyjności badawczej, opracowania obejmujące całą zooce-
nozę dna są nieliczne, a rola drobnych zbiorników wodnych jako siedlisk życia 
zwierząt bezkręgowych wciąż słabo poznana.  

1. Materiały i metody 

Badaniami objęto drobny zbiornik wodny o powierzchni ok. 0,1 ha, położony  
w południowo-wschodniej części Olsztyna na osiedlu Jaroty. Obszar zlewni stano-
wią zabudowane tereny miejskie. Zbiornik o głębokości od 0,3 m do 0,7 m w całości 
jest zasilany wodami opadowymi. Stan wód zmienia się w zależności od pory roku 
i jest ściśle uzależniony od wielkości opadów i temperatury powietrza.  

Jakościowy pobór prób makrozoobentosu był prowadzony w 2009 roku w czte-
rech okresach badawczych, obejmujących sezony: wiosenny (maj, czerwiec), letni 
(lipiec) oraz jesienny (wrzesień).  
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Badania zoocenozy dna prowadzono na 7 stanowiskach (rys. 1), które różnicuje 
głównie rodzaj roślinności porastającej dno. Na stanowisku nr 1 dominują Elodea 
canadensis i Polygonum sp., na stanowisku nr 2 – glony nitkowate, nr 3 – Chara 
sp., nr 4 – Typha latifolia, Ceratophyllum demersum; nr 5 – Carex sp.; nr 6 – Carex 
sp.; nr 7 – Typha latifolia. 

 

 
Rys. 1.  Lokalizacja stanowisk badawczych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Na podstawie zebranego materiału została przeprowadzona analiza podobień-

stwa faunistycznego zgrupowań bentofauny. Zastosowano wzór 1 [9]: 

 %100⋅
−+

=
wba

w
S  (1) 

gdzie: 
S – podobieństwo faunistyczne porównywanych stanowisk, 
a – liczba taksonów na stanowisku A, 
b – liczba taksonów na stanowisku B, 
w – liczba wspólnych taksonów na stanowisku A i B. 

 
Podobieństwo faunistyczne stanowisk badawczych przedstawiono graficznie za 
pomocą dendrogramu. 
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2. Wyniki i dyskusja 

W badanym zbiorniku wodnym łącznie zebrano 1797 makrobezkręgowców den-
nych, które zaklasyfikowano do 28 taksonów. Reprezentują one 6 gromad: Oligo-
chaeta, Hirudinea, Insecta (Coleoptera, Heteroptera, Ephemeroptera i Odonata), 
Arachnida, Gastropoda oraz Bivalvia (tab. 1.) Są to głównie taksony charakte-
rystyczne dla zbiorników eutroficznych. 

 
Tab. 1. Skład taksonomiczny zoocenozy dna poszczególnych stanowisk badawczych 

STANOWISKO 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Takson Liczba osobników 
OLIGOCHAETA razem 134 44 52 58 22 68 55 
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) 11 8 4 25 24 22 13 
Hemiclepsis marginata (O.F. Müller, 1774) 3 - - 4 - - - 
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) - 1 2 6 - - - 
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) - 2 - 4 - 1 1 
HIRUDINEA razem 14 11 6 39 24 23 14 
Culicidae 2 2 2 4 - - - 
Ceratopogonidae - - 4 - 5 - - 
Chironomidae 274 184 - 131 26 3 38 
DIPTERA razem 276 186 6 135 31 3 38 
Donacia sp. 6 1 - 3 1 -  
Gyrinidae - - - - 3 - 4 
Curculionidae - - - - 1 - - 
Colymbetes sp. 1 1 - 1 2 - 1 
COLEOPTERA razem 7 2 - 3 7 - 5 
Hemiptera juv. 7 - - - - - - 
Cymatia sp. 5 - - - - - - 
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius,1803) - 4 - 5 2 - - 
Notonecta sp. - - - - - - 1 
Nepa cinera (Linnaeus, 1758) - 1 - 2 1 - - 
Corixia sp. 38 - - 4 1 5 4 
Sigara sp. - - - 1 - - 3 
HETEROPTERA razem 45 5 0 12 4 5 8 
Neoephemera maxima (Joly, 1870) 2 6 2 - - - - 
Baetidae cleon (Leach, 1815) 11 2 - 23 - - - 
Siphlonuridae 17 - - 38 - 3 - 
EPHEMEROPTERA razem 31 8 2 61 - 3 - 
Coenagrion sp. 8 - - 13 8 - 1 
Libellulidae 1 - - - - -  
ODONATA razem 9 - - 13 8 - 1 
Hydracarina - - - 2 - - 8 
ARACHINIDA razem - - - 2 - - 8 
Lymnaea peregra (Müller,1774) 1 - - - - - - 
Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) 1 - - - - - - 
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) - - - 15 - - 4 
GASTROPODA razem 1 - - 15 - - 4 
Unio pictorum (Linnaeus, 1758) - 1 - - - - - 
BIVALVIA razem - 1 - - - - - 
Bentofauna ogółem 449 220 66 339 93 99 133 
Liczba taksonów 17 13 6 18 12 7 12 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Głównymi czynnikami decydującymi o obfitości i różnorodności bentofauny  
w zbiornikach wodnych są warunki pokarmowe i tlenowe. W płytkich zbiornikach 
duże znaczenie mają również rodzaj podłoża, ekspozycja na falowanie oraz stopień 
rozwoju makrofitów [3, 13]. Mała powierzchnia lustra wody badanego zbiornika 
nie sprzyja powstawaniu fal, przez co wpływ wiatru nie jest znaczący. Dodatkowo 
czynnikiem ograniczającym ruch mas wodnych jest roślinność obficie porastająca 
dno akwenu. Dno badanego zbiornika w 80% porastają makrofity, dzięki czemu 
panują w nim dobre warunki tlenowe i pokarmowe. Największy udział mają: 
ramienice (Chara sp.), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx 1803), 
rdest (Polygonum sp.), rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum Linnaeus 1753) 
oraz pałka szerokolistna (Typha latifolia Linnaeus 1753).  

Rodzaj roślinności porastającej dno wydaje się mieć największy wpływ na różno-
rodność zoocenozy dna poszczególnych rejonów badanego zbiornika. Ramienice  
w znacznym stopniu ograniczają występowanie makrofauny dennej. Największą 
różnorodność taksonomiczną obserwowano na stanowiskach 4 i 1 – odpowiednio 
18 i 17 taksonów. Na stanowisku 3 zanotowano trzykrotnie mniejszą liczbę takso-
nów (6) i jednocześnie najniższą liczebność bentofauny (66 osobników) (tab. 1). 
Przyczyny tego stanu należy upatrywać w allelopatii. Ramienice wytwarzają 
substancje chemiczne hamujące rozwój innych roślin [11]. Można przypuszczać, 
że substancje te nie są również obojętne dla zwierząt. Pewne gatunki bentofauny 
mogą unikać obszarów dna porośniętych przez ramienice. Związek pomiędzy 
występowaniem tych makroglonów a różnorodnością biologiczną zespołów bez-
kręgowców wodnych obserwowano w makrofitowym jeziorze Łuknajno [1, 6].  

Na zależność składu gatunkowego zoocenozy od gatunku roślin porastających 
dno wskazuje również analiza podobieństwa faunistycznego. W obrębie badanego 
zbiornika wyodrębniono dwie grupy stanowisk (rys. 2). Pierwsza skupia punkty 
badawcze nr 5, 6, 3, 2, przy czym największe podobieństwo faunistyczne stwier-
dzono pomiędzy sąsiadującymi ze sobą strefami dna z dominacją glonów (stano-
wiska nr 2 i 3). Druga grupa obejmuje stanowiska nr 1, 4 i 7 położone w niewiel-
kiej odległości od siebie w zachodniej części zbiornika. Na tym obszarze dna 
występują podobne zbiorowiska roślin, które różnicuje jedynie gatunek dominanta 
fitobentosowego. 

Skład taksonomiczny zoocenozy dna badanego zbiornika jest typowy dla płyt-
kich zbiorników eutroficznych. Stwierdzono, że najbardziej zróżnicowaną taksono-
micznie i najliczniejszą gromadą były Insecta. Owady zasiedlały badany zbiornik 
we wszystkich okresach badawczych. Reprezentowane były przez przedstawicieli 
rzędów: Diptera, Coleoptara, Heteroptera, Ephemeroptera oraz Odonata.  

Najbardziej powszechne w zebranych próbach były Diptera, najliczniej i naj-
częściej reprezentowane przez przedstawicieli rodziny Chironomidae. Larwy ochot-
kowatych są ważnym elementem fauny dennej zbiorników wodnych różnych 
typów [16]. Ich dominacja jest wyraźna, zwłaszcza w płytkich zbiornikach o osa-
dach mulistych. Preferują zbiorniki makrofitowe. Jednakże szczególnie licznie wystę-
pują w wodach silnie zeutrofizowanych, nawet w warunkach niedoboru tlenu [4].  
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Rys. 2.  Dendrogram podobieństwa faunistycznego stanowisk badawczych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
W zebranych próbach faunistycznych obok Chironomidae wysoką frekwencję 

wykazywały również Oligochaeta i Hirudinea, przy czym tylko skąposzczety były 
stałym składnikiem bentofauny. Duży udział tych taksonów w zoocenozie dna 
potwierdza wysoki stopień trofii badanego zbiornika [7]. Dominująca wśród pija-
wek Erpobdella octoculata jest bardzo odporna na zanieczyszczenia i przejściowo 
może przebywać w warunkach beztlenowych. Jest to gatunek drapieżny, który jako 
pokarm preferuje głównie larwy owadów (przede wszystkim Chironomidae), 
skąposzczety (Oligochaeta) oraz bentosowe skorupiaki [8]. Prawdopodobnie liczna 
obecność pijawek przyczyniła się do braku przedstawicieli Trichoptera w badanym 
zbiorniku. Badania prowadzone przez Pietrzaka [12] wskazują, że urbanizacja nie 
zmniejsza różnorodności, liczebności gatunkowej, a także specyfiki zgrupowań 
larw chruścików. W drobnych zbiornikach śródmiejskich autor stwierdzał 
występowanie większej liczby gatunków Trichoptera w porównaniu z terenami 
niezurbanizowanymi. Tym bardziej zaskakuje brak larw i poczwarek w badanym 
akwenie. Ich nieobecności nie można wiązać z trofią zbiornika. Być może jest to 
efekt silnej presji drapieżników, zarówno bezkręgowych, jak i kręgowych. 

Nielicznie reprezentowana była również malakofauna. W zebranych próbach 
znaleziono tylko jednego przedstawiciela Bivalvia. Był to Unio pictorum – skójka 
malarska. Ten pospolity mieszkaniec wód na niżu od 1995 roku jest objęty ochroną 
gatunkową. Jego obecność w badanym akwenie podkreśla znaczenie ekologiczne 
drobnych zbiorników wodnych. Badania florystyczne i fizykochemiczne drobnych 
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zbiorników wodnych w granicach miasta Olsztyn [5] wskazują na ich dużą wartość 
przyrodniczą oraz na rolę limitujacą dopływ soli biogennych i zanieczyszczeń do 
licznych okolicznych jezior. Te niewielkie, często silnie zeutrofizowane ekosys-
temy wodne są ważnym elementem środowiska przyrodniczego i powinny być 
chronione przed degradacją jako stanowiska ekologiczne. 
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TAXONOMIC COMPOSITION OF SMALL WATER 
RESERVOIR BENTOFAUNA IN OLSZTYN 

Abstract: The aim of the present work was to specify the benthofauna taxonomic composition and 
faunistical similarity of small, shallow water body. In the benthic fauna the occurrence of 
representatives of 6 macroinvertebrate class: Oligochaeta, Hirudinea, Insecta, Arachinida, 
Gastropoda and Bivalvia. The fundamental regularity observed in the investigated reservoir was the 
high turnout and domination of specimens belonged to the following class: Oligochaeta, Hirudinea 
and Insecta (Diptera), which are typical of reservoirs with high status of trophy. 
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SZACOWANIE EMISJI AMONIAKU Z BUDYNKÓW 
INWENTARSKICH 

Rolnictwo jest największym źródłem emisji amoniaku do atmosfery. W gospodarstwie rolnym zna-
czący jego strumień płynie ze składowisk nawozów naturalnych i budynków inwentarskich. W pracy 
przedstawiono wyniki szacowania emisji amoniaku z trzech budynków inwentarskich dla bydła. W bu-
dynku nr 1 system wymiany powietrza był realizowany mechanicznie, w budynku nr 2 i 3 grawita-
cyjnie. Oszacowana dobowa emisja amoniaku w obiektach z grawitacyjną wymianą powietrza 
kształtowała się w przedziale od 40 do 53 mg NH3·DJP-1·h-1, podczas gdy w budynku z mechanicznie 
realizowaną wymianą powietrza wynosiła od 254 do 343 mg NH3·DJP-1·h-1. 

Wprowadzenie 

Konieczność ochrony powietrza na terenach wiejskich jest dzisiaj równie 
ważnym zadaniem jak dbałość o czystość znajdujących się tam zasobów wodnych. 
Wynika to przede wszystkim ze stale pogarszającej się jego jakości, w tym 
przedostawania się do atmosfery różnego rodzaju zanieczyszczeń o charakterze 
pyłów oraz substancji ciekłych i gazowych, szkodliwych nie tylko dla ludzi, ale 
również niebezpiecznych dla przyrody ożywionej i nieożywionej. Substancjami 
zanieczyszczającymi powietrze, które w znacznych ilościach powstają w toku 
szeroko rozumianej produkcji rolniczej, są m.in. gazowe nieorganiczne związki 
azotu: amoniak (NH3), tlenki azotu – NOx, w tym tlenek azotu (I) – N2O, pow-
szechnie określany mianem „podtlenku azotu”. Emisja każdego z tych związków 
powoduje określone zakłócenia w środowisku. Amoniak i tlenki azotu przyczyniają 
się do zakwaszania i eutrofizacji ekosystemów naturalnych, a podtlenek azotu ma 
swój udział w kreowaniu efektu cieplarnianego i niszczeniu strefy ozonowej [8]. 

Według Erismana i innych [2] udział rolnictwa europejskiego w emisji 
amoniaku do atmosfery wynosi 90%, w emisji materii zawieszonej (w tym PM 2.5 
i PM 10) – 20%. Udział amoniaku i tlenków azotu (NOX) jako prekursorów jest 
niepodważalny w powstawaniu tej emisji. Ponadto rolnictwo generuje co najmniej 
5% ogólnej ilości emitowanego podtlenku azotu, przy czym zróżnicowanie w uję-
ciu krajowym, a nawet regionalnym jest duże. Emisja amoniaku z rolnictwa  
w Polsce w ocenie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami jest 
szacowana obecnie na ok. 280 Gg [6]. Istotnym źródłem emisji amoniaku do atmos-
fery jest produkcja rolnicza, w tym zwłaszcza zwierzęca związana z utylizacją 
odchodów zwierzęcych w postaci tzw. nawozów naturalnych. Uwalnianie się gazu 
ma miejsce na każdym etapie ich zagospodarowania, tj. w budynkach inwentar-
skich, podczas składowania na gnojowniach i stosowania w postaci nawozów 
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naturalnych na gruntach użytkowanych rolniczo. Wielkość gazowych strat amonia-
ku jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników, głównie od rodzaju zwierząt 
oraz systemu utylizacji odchodów. Ocena i ograniczanie emisji amoniaku w kontek-
ście problematyki ekologicznej stanowi obecnie jeden z najważniejszych proble-
mów do rozwiązania. Świadczy o tym rosnąca liczba prac, zwłaszcza w literaturze 
zagranicznej [1, 3, 7], dotyczących głównie metod i sposobów ilościowej oceny 
problemu.  

Celem badań było oszacowanie emisji amoniaku z budynków inwentarskich dla 
bydła mlecznego na podstawie dobowych pomiarów stężeń tego gazu wewnątrz 
badanych obiektów oraz wcześniej znanych projektowych wydajności (krotności) 
wymiany powietrza dla tego rodzaju pomieszczeń. Badania prowadzono w kilku 
wybranych gospodarstwach rolnych z terenu Żuław Wiślanych zajmujących się 
towarową produkcją mleka i żywca wołowego. 

1. Materiał i metody badań 

Badania szacowania emisji amoniaku z budynków inwentarskich w wybranych 
żuławskich gospodarstwach mlecznych prowadzono w latach 2006-2007. Charak-
terystykę wybranych do badań obiektów gospodarskich przedstawiono w tabeli 1.  

Obiekt nr 1 to płytka obora ściółkowa, zlokalizowana w miejscowości Jegłow-
nik w gminie Gronowo Elbląskie. Średnioroczna liczba utrzymywanych w niej 
zwierząt wynosiła w omawianym okresie 41 DJP (duża jednostka przeliczeniowa – 
umowna jednostka określająca zwierzę o masie 500 kg). Wytwarzane w niej 
nawozy naturalne w postaci obornika codziennie były usuwane ręcznie na płytę 
obornikową, a odchody płynne (gnojówka) transportowane grawitacyjnie poprzez 
odpowiedni system kanałów do szczelnych podziemnych zbiorników. W celu 
zapewnienia odpowiednich warunków zoohigienicznych i mikroklimatu w budyn-
ku zainstalowano system wentylacji mechanicznej, realizowany przez dwa ścienne 
wentylatory osiowe (typ HCFT/4-400/H). Wentylatory te posiadały opcje pracy  
w trzech trybach: na życzenie, praca ciągła i praca okresowa. Najczęściej jednak 
pracowały w systemie pracy okresowej z sumaryczną wydajnością około 4436 
m3·h-1, co pozwalało na przyjęcie założenia, że krotność wymiany powietrza  
w budynku wynosi ok. 8,11 1·h-1.  

Obiekt nr 2 to również płytka obora ściółkowa położona w miejscowości 
Kępniewo w gminie Markusy, gdzie średnioroczny stan utrzymywanych zwierząt 
wynosił 51 DJP. Budynek był wyposażony w zewnętrzny kanał gnojowy z mecha-
nicznym systemem usuwania odchodów zwierzęcych oraz w grawitacyjny system 
wymiany powietrza, w którym każdy z kanałów wentylacyjnych wywiewnych był 
zakończony deflektorem – stożkowym daszkiem powyżej kalenicy. Założona 
projektowa krotność wymiany powietrza wynosiła w nim 1,1 wymiany na godzinę. 

Powietrze do wnętrza było doprowadzane poprzez 7 otworów o wymiarach 12 x 12 
cm, umieszczonych w dwóch przeciwległych ścianach budynku osłoniętych od 
wiatru. W roku 2006 dokonano wymiany stolarki okiennej budynku, co znacznie 
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poprawiło panujące w nim warunki mikroklimatu, a zwłaszcza wpłynęło na zwię-
kszenie średniej temperatury powietrza wewnątrz budynku w okresie zimowym.  

Obiekt nr 3 to kolejna obora płytka, również położona w miejscowości 
Kępniewo. Utrzymywano w niej stado bydła mlecznego, którego średnia roczna 
liczba wynosiła 39 DJP. Obora posiadała wewnętrzny kanał gnojowy umieszczony 
w środkowej części budynku, skąd odchody zwierzęce usuwano na gnojownię 
mechanicznie z częstotliwością raz na dobę. Wymiana powietrza w budynku była 
realizowana również poprzez system wentylacji grawitacyjnej. Projektowa krot-
ność wymiany powietrza wynosiła około 1,13 wymiany na godzinę, zaś wlot 
powietrza do budynku następował przez 6 otworów o średnicy 10 cm, umiesz-
czonych symetrycznie w podłużnych ścianach budynku. 

 
Tab. 1. Ogólna charakterystyka obiektów inwentarskich 

Numer obiektu 
Wyszczególnienie Jednostka 

1 2 3 

Kubatura budynku m3 543,3 574,7 495,5 
Średnioroczna liczba zwierząt DJP 41 51 39 
Krotność wymiany powietrza  1·h-1 8,11 1,09 1,13 
Wymiana powietrza m3·h-1 4 436,21) 627,3 557,6 
System usuwania odchodów  R2) M2) M2) 

DJP (duża jednostka przeliczeniowa) = zwierzę o masie 500 kg 
1) wymiana powietrza przyjęta dla ½ cyklu pracy okresowej dwóch wentylatorów 
2) R – ręczny , M – mechaniczny 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Pomiary stężenia amoniaku w budynkach inwentarskich wykonywano techniką 

elektrochemiczną przy zastosowaniu sensora Gas Hunter firmy Alter, który ma 
możliwość dowolnego ustawienia czasu próbkowania powietrza. Czujnik elektro-
chemiczny umieszczano najczęściej na wysokości 1,5 m od poziomu kanału gnojo-
wego oraz w kanałach wentylacyjnych na wysokości 2,6 m (budynek 2 i 3) lub na 
wysokości wentylatora (budynek 1). Łącznie w latach 2006-2007 w każdym z bu-
dynków wykonano pomiary w 24 powtórzeniach obejmujących wszystkie cztery 
pory roku. Dobową emisję amoniaku odniesioną do liczby utrzymywanych zwie-
rząt w obiektach (wyrażoną w DJP) szacowano na podstawie uzyskanych wartości 
stężeń amoniaku obecnego w powietrzu budynków inwentarskich, wskaźnika 
krotności wymiany powietrza i kubatury budynku [4]. 

2. Wyniki i dyskusja 

Uzyskane wartości przeciętnych stężeń amoniaku w badanych obiektach 
inwentarskich (tab. 2) były zróżnicowane i kształtowały się w szerokim przedziale 
od 1,60 do 4,30 mg NH3·m

-3. Podczas wykonywanych bezpośrednich pomiarów 
wyraźnie wyższe stężenia gazu notowano w powietrzu kanałów wentylacyjnych 
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie wentylatorów mechanicznych. Również istotne 
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zróżnicowanie w zawartości amoniaku występowało pomiędzy ocenianymi 
budynkami inwentarskimi. W obiektach nr 2 i 3, gdzie zainstalowano wyłącznie 
system wentylacji grawitacyjnej, przeciętne stężenie amoniaku wynosiło od 2,80 
do 4,30 mg NH3·m

-3. W obiekcie nr 1, gdzie zainstalowano system wentylacji 
mechanicznej, realizowany przez dwa wentylatory osiowe, stężenie amoniaku było 
wyraźnie niższe i wynosiło od 1,60 do 2,14 mg NH3·m

-3. Ten stan rzeczy 
powodował, że mikroklimat budynku inwentarskiego nr 1 był bardziej korzystny 
dla zdrowia zwierząt i pracujących w nim ludzi niż mikroklimat pozostałych 
obiektów inwentarskich, tj. 2 i 3. Ostatecznie jednak oszacowana dobowa emisja 
amoniaku z badanych obiektów, odniesiona do 1 DJP utrzymywanych zwierząt 
gospodarskich i przy założeniu, że punktem odniesienia jest stężenie gazu 
wewnątrz budynku, wyraźnie wskazuje, iż paradoksalnie wydajny mechaniczny 
system wentylacyjny powoduje wielokrotnie większą emisję amoniaku, a zatem  
i zanieczyszczenie atmosfery, niż mniej wydajny system grawitacyjny. Oszacowana 
dobowa emisja amoniaku w obiektach z grawitacyjną wymianą powietrza kształ-
towała się w przedziale od 40 do 53 mg NH3·DJP-1·h-1, podczas gdy w budynku  
z realizowaną mechanicznie wymianą powietrza wynosiła od 254 do 343 mg 
NH3·DJP-1·h-1. W stosunku rocznym, odpowiednio do przedstawionych obiektów, 
odpowiadało to emisji od 2,22 do 2,99 i od 0,35 do 0,47 kg NH3·DJP-1·rok-1. Zatem 
pojawia się pytanie: czy jakość powietrza na obszarach wiejskich musi być swois-
tym kompromisem pomiędzy dobrostanem zwierząt a wielkością emisji amoniaku 
z obiektów inwentarskich, czy też wystarczy sięgnąć do bardziej innowacyjnych 
rozwiązań, chociażby wywodzących się z nanotechnologii czy inżynierii rolniczej 
[5]. Ostateczna odpowiedź nie jest prosta, ponieważ procesy katalityczne z udzia-
łem nanomateriałów istotnie redukujących stężenie amoniaku wewnątrz obiektów 
inwentarskich nie do końca rozpoznano chociażby w aspekcie ich wpływu na 
jakość technologiczną produkowanej tam żywności. Również nowoczesne systemy 
oczyszczania i recyrkulacji powietrza z zastosowaniem filtrów, biofiltrów czy też 
płuczek ze zwykłą wodą wymagają sporych wydatków energetycznych, które są 
konieczne dla wymuszonego obiegu powietrza, co nie zawsze znajdzie swoje 
uzasadnienie ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne. 

 
Tab. 2. Stężenie i szacowana emisja amoniaku z budynków inwentarskich w odniesieniu  

do 1 DJP utrzymywanych zwierząt 
 

Stężenie 

amoniaku 
Emisja amoniaku 

mg NH3·m
-3 mg NH3·DJP-1·h-1 kg NH3·DJP-1·rok-1 

Numer 
obiektu 

Miejsce pomiaru 
stężenia amoniaku 

dla n = 24   

Nad kanałem gnojowym 1,60±0,05 254 2,22 
1 

Na wysokości wentylatora 2,14±0,05 342 2,99 

Nad kanałem gnojowym 3,83±0,05 47 0,41 
2 

W kanale wentylacyjnym 4,30±0,08 53 0,47 

Nad kanałem gnojowym 2,81±0,09 40 0,35 
3 

W kanale wentylacyjnym 3,33±0,10 48 0,42 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Wnioski 

1. Roczna emisja amoniaku z budynku inwentarskiego z realizowanym mecha-
nicznym systemem wentylacji była największa i w zależności od miejsca 
pomiaru stężenia wewnątrz budynku kształtowała się w przedziale od 2,22 do 
2,99 kg NH3·DJP-1·rok-1. 

2. W budynkach inwentarskich z grawitacyjnym systemem wentylacji oszacowana 
roczna emisja amoniaku była wyraźnie niższa i kształtowała się na poziomie od 
0,35 do 0,47 kg NH3·DJP-1·rok-1. 

3. Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja amoniaku z badanych żuławskich 
obiektów inwentarskich w dużym stopniu jest funkcją rodzaju i wydajności 
realizowanego w nich systemu wentylacyjnego. 
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EVALUATION OF AMMONIA EMISSION  
FROM LIVESTOCK BUILDINGS 

Abstract: Agriculture, especially animal production, is an important source of ammonia atmospheric 
pollution. First stage of this process takes place in animal buildings. Estimated ammonia emission for 
dairy cattle building with mechanical ventilation was at level from 254 to 343 mg NH3·LU-1·h-1. In the 
next two buildings with natural ventilation system ammonia emission was at lower level between 40 
to 53 mg NH3·LU-1·h-1. 
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MODELOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH 
ŁAŃCUCHAMI MARKOWA 

W artykule przedstawiono analityczny model algorytmu genetycznego (AG) oparty na łańcuchach 
Markowa. Podstawowym założeniem modelu jest fakt, że składniki populacji potencjalnych rozwiązań 
analizowanych przez AG stanowią zbiór dyskretnych wartości losowych, zależnych od jednego 
parametru t – czasu. W pracy zaprezentowano analityczną symulację działania AG na przykładzie 
zagadnienia poszukiwania optymalnego rozwiązania problemu stateczności skarpy. Analizę 
porównawczą uzyskanych wyników oparto na rozwiązaniach zaproponowanych przez rzeczywisty AG. 

1. Model algorytmu genetycznego 

1.1. Założenia 

Zagadnienie poruszone w niniejszej pracy dotyczy próby wyjaśnienia istoty 
działania jednej z nowoczesnych technik optymalizacji obliczeń numerycznych – 
algorytmu genetycznego (AG). Wśród badaczy technik genetycznie sterowanych 
obliczeń powszechnie znane są dwie podstawowe koncepcje teoretycznego wyjaś-
nienia istoty ich funkcjonowania: teoria schematów [zob. 1, 7, 8] oraz symulacja 
łańcuchami Markowa [zob. 2, 6, 9-11, 16-18]. 

Do analizy wybrano prosty AG, tzn. składający się z trzech podstawowych 
operacji: selekcji, krzyżowania i mutacji. Szczegóły budowy i zastosowań AG 
można znaleźć w publikacjach J. Arabasa, D. Goldberga i P.E. Srokosza [1, 7, 13]. 
Symulacja pracy prostego AG wymaga przyjęcia następujących założeń [9, 10]: 
1. Wartości prawdopodobieństwa krzyżowania pc oraz mutacji pm są stałe podczas 

wszystkich cykli reprodukcji. 
2. Każda populacja P(t) zawiera stałą liczbę chromosomów µ ze zbioru ich 

wszystkich możliwości Ω. 
3. Chromosomy Ck mają stałą długość k i są binarną reprezentacją rzeczywistych 

parametrów zadania; zatem istnieje r = 2k chromosomów o różnych wartościach 
c∈ Ω. 

4. Ponieważ zadaniem AG jest µ-punktowa eksploracja przestrzeni zdyskrety-
zowanej r-punktami, zwykle zachowywany jest warunek: µ≤r (w praktycznych 
aplikacjach AG: µ<<r), ale dopuszcza się dowolną relację między µ i r. 

5. Każdy łańcuch Ck ma przyporządkowaną nieujemną wartość funkcji celu fk. 
6. Krzyżowanie dwóch wyselekcjonowanych na podstawie przystosowania 

chromosomów polega na wzajemnej wymianie genów przy jednopunktowym 
rozcięciu ich łańcuchów w losowo wybranym punkcie g≤k-1. 
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7. Każdy stan i, począwszy od 0, indeksuje wektor ζi = zji = [z0i, z1i, ..., zr-1i]
T, który 

jest kolumną w macierzy możliwych populacji Z; elementy wektorów ζi są 
liczbami kopii danego chromosomu w populacji P(t). 

8. W modelu AG pomija się identyfikację poszczególnych chromosomów, 
koncentrując uwagę tylko na zmianach liczby ich reprezentantów. 

9. Wektory ζi są uporządkowane w macierzy Z, tzn. podlegają jednemu z warun-
ków: 

ji,ζζ ji <f  

lub 
ji,ζζ ji <p , 

gdzie znaki fp,  oznaczają odpowiednio „gorszy” i „lepszy”, ale mogą być 
interpretowane jako „mniejszy” i „większy” w odniesieniu do wartości równo-
ważnej, która jednoznacznie reprezentuje każdy łańcuch liczb [z0i, z1i, ..., zr-1i]

T. 

1.2. Modelowanie AG łańcuchami Markowa 

Uwzględniając fakt, że składniki populacji potencjalnych rozwiązań stanowią 
zbiór wartości losowych Xt zależnych od jednego parametru t – czasu, można je 
traktować jako proces stochastyczny opisany przestrzenią parametrów T oraz 
przestrzenią ich stanów Z. Biorąc pod uwagę całkowicie dyskretny charakter tego 
procesu, można go traktować jako łańcuch stochastyczny. Ponieważ prawdopo-
dobieństwo Q zdarzenia Xtm+1 jest zależne wyłącznie od stanu w chwili tm, łańcuch 
taki odpowiada definicji łańcucha Markowa [4]: 

 ( ) ( )mm1m1mtmmt11t00t1m1mt
it|iXQiX,...,iX,iX|iXQ ======= ++++

 (1) 

 { },...2,1,0m ∈ , ∀ Zi,...,i,i 1m10 ∈+ . 

Dla danego łańcucha Markowa oraz dwóch chwil czasowych tm i tm+1 
prawdopodobieństwo warunkowe: 

 ( ) ( )1mmijmt1mt
t,tqiX|jXQ ++

===  (2) 

nazywa się prawdopodobieństwem przejścia od stanu Xtm= i w chwili tm do stanu 
X tm+1 = j w chwili tm+1. W przypadku elementów składowych populacji – 
chromosomów przestrzeń stanów Z jest zbiorem skończonym, Z=[0, 1, 2, ..., N-1], 
zatem prawdopodobieństwo przejścia qij(t1,t2) między stanami w chwili t1 i t2 
można opisać macierzą kwadratową Q(t1,t2) o wymiarach NxN i postaci (3a).  
W praktycznych zastosowaniach AG interwały czasowe pomiędzy kolejnymi 
generacjami mają charakter umowny, tzn. upływ czasu jest mierzony aktualnym 
numerem wygenerowanego pokolenia. Zatem można zaniedbać w rozważaniach 
czas jako parametr i założyć, że analizowane łańcuchy Markowa są jednorodne. 
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1N
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ij 1q:i . 

Założenie to upraszcza postać macierzy przejścia, której elementy stają się 
wartościami stałymi: 
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10N0100

ij

q...qq

............

q...qq

q...qq

qQ . (3b) 

Liczba możliwych populacji µ-elementowych, w których każdy element pochodzi 
ze zbioru o r możliwych wartościach, wyraża się formułą [4]: 

 ( )
( )! 1rµ!

! 1rµ

1r

1rµ
N

−
−+=









−
−+

= . (4) 

Dowód powyższej relacji, w interesującej postaci graficznej, zawarto w publikacji 
Nixa i Vose’a [10]. 

Wartości prawdopodobieństwa przejścia qij, opisujące możliwości utworzenia 
nowej populacji j:P(t+1) z aktualnej i:P(t) wyrażone są formułą [2, 10]: 

 ( ){ } ( ){ }∏∏
−

=

−

=−

===
1r

0c cj

cjz

i
1r

0c

cjz

i

1jr1j0j

ij !z

cp
µ!cp

!!...zz!z

µ!
qQ , (5) 

gdzie pi(c) jest funkcją prawdopodobieństwa. Jeśli przez Φ oznaczymy liniowy 
operator wartości f, mający postać diagonalnej macierzy przystosowania o wymia-
rach rxr: 

 



















==

−1r

1

0

jl

f...00

0.........

0...f0

0...0f

Φ ϕ , (6) 

to iloczyn Φζi=φjlzli wyznacza N wektorów o długości r niosących informację 
na temat prawdopodobieństwa wylosowania chromosomów do rekombinacji, 
δi=dji, w tzw. selekcji proporcjonalnej. Ponieważ określanie prawdopodobieństwa 
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wymaga operowania względnymi wartościami, bezwzględne liczby reprezentantów 
danych osobników w populacji zostaną zamienione na ich udziały względne ζi/|ζi|: 

 
i

i

i

i
jii ΙΦζ

Φζ

Φζ

Φζ
dδ === , (7) 

gdzie |xi| oznacza sumę elementów wektora xi, a I jest wierszowym wektorem  
o wymiarach 1xr, którego elementami są wartości 1. Zatem mianownikiem  
w formule (7) jest skalar dla ustalonej wartości i lub wektor wierszowy o wymia-
rach 1xN dla i∈ [0,N-1], składający się z sum wartości umieszczonych w kolum-
nach Φζi. Jeśli (t)ω = (t)

hw , h∈ [0, r-1] oznacza wektor proporcji (względnych 

udziałów) chromosomów w populacji t, a mab(c) oznacza prawdopodobieństwo 
uzyskania chromosomu c w wyniku rekombinacji (czyli krzyżowania i mutacji) 
przeprowadzonej na parach rodzicielskich ab, to oczekiwana wartość proporcji 
wartości c w generacji t+1 może być oszacowana na podstawie zależności [wg 17]: 

 ( )( ) ( )∑∑
−

=

−

=

+ =
1r

0a
abbiai

1r

0b

1t

c cmddwE , (8) 

gdzie wartość indeksu i wskazuje na wektor prawdopodobieństwa selekcji odpo-
wiadający populacji w chwili czasowej t. Opierając się na wynikach rozważań 
Vose’a [16] oraz Vose’a-Liepinsa [17], w formule (8) można wykorzystać związek 
pomiędzy prawdopodobieństwem uzyskania dowolnego c oraz c=0: 

 ( ) ( )0mcm cbcaab ⊕⊕= , (9) 

gdzie symbol ⊕  oznacza operację różnicy symetrycznej wykonywanej na binar-
nych postaciach wartości indeksów. Uwzględnienie (9) w (8) prowadzi do: 

 ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )ic

T

ic

1r

0a
abicbica

1r

0b

1r

0a
cbcabiai

1r

0b

1t

c δMσδσ0mdd0mddwE === ∑∑∑∑
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gdzie ( ) =
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Φζ

Φζ
σδσ   

 [ ]Ti1)(rci1ci0c d,...,d,d −⊕⊕⊕=  (11) 

jest operatorem permutacji działającym na elementach wektora (7). Z kolei M jest 
macierzą o wymiarach rxr (tzw. macierz mieszania [zob. 11, 18, 19]), złożoną  
z elementów mab( ). Wartości elementów macierzy M oblicza się zgodnie z formułą 
[9, 10, 17]: 
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gdzie 
m

m

p1

p
η

−
= . (13) 

Mając zdefiniowaną oczekiwaną wartość udziału chromosomu c w populacji P(t+1) 
uzyskanej w wyniku selekcji i rekombinacji (formuły 10 i 11), wektor 
spodziewanych udziałów wszystkich chromosomów w P(t+1) można wyznaczyć za 
pomocą operatora M (tzw. funkcją rekombinacji [zob. 19]), generującego następu-
jący wektor kolumnowy: 

 M ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ){ ...,,δMσδσ,δMσδσδ i1

T

i1i0

T

i0i =  

 ( )[ ] ( ) [ ] ( )}T

i1r

T

i1ri2r

T

i2r δMσδσ,δMσδσ..,. −−−− . (14) 

Biorąc pod uwagę fakt, że wynikami działania operatora M są spodziewane udziały 
względne poszczególnych chromosomów w kolejnym pokoleniu, są one też 
prawdopodobieństwami pi: 

 ( ) =cpi  M ( ) =ciδ  M

ci

i

Φζ

Φζ













. (15) 

Zatem, uzupełniając formułę (5), można zapisać wzór na macierz przejścia Q: 

 ∏
−
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==
1r

0c cj

cjz

ci

i

ij !z

Φζ

Φζ
M

n!qQ . (16) 

W literaturze zagadnienia [np. 10, 17, 18, 19]) operator M (δi) ma jeszcze inter-
pretację w postaci funkcji: 

 G( ) =ζ i  M  














ζΦ
ζΦ

i

i , (17) 

za pomocą której poszukuje się asymptotycznych populacji AG. Kolejne genero-
wane przez AG rozkłady chromosomów w populacjach można wyznaczać wg 
formuły [10, 18]: 

 µ=ζ j G ( )iζ , (18) 
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co oznacza, że po nieskończenie wielu iteracjach AG doprowadzi do pewnej 
ustalonej populacji, która reprezentuje zbiór rozwiązań finalnych optymalizowa-
nego zagadnienia. Ponieważ prawdopodobieństwo mutacji jest większe od zera, 
ustalona populacja jest niezależna od populacji wyjściowej – łańcuchy Markowa są 
ergodyczne. 

2. Symulacja działania modelu AG 

Funkcjonowanie modelu AG zostanie przeanalizowane na przykładzie zagad-
nienia stateczności skarpy ziemnej, sformułowanego rachunkiem wariacyjnym 
[zob. 3, 5, 14]. Wybrana do testów metoda stanowi ważną alternatywę dla pow-
szechnie stosowanych w praktyce technik obliczeniowych. Problem z uzyskaniem 
rozwiązania niosącego informację na temat kształtu oraz położenia krytycznej linii 
poślizgu polega na niejednoznaczności uzyskiwanych wyników – podstawowe 
założenia oraz krytyczną analizę zagadnienia zawarto w artykule Trana i Srokosza 
[15]. Uzyskanie satysfakcjonującego wyniku, mogącego stanowić podstawę rzeczy-
wistej oceny stateczności skarpy, jest uzależnione od odporności zastosowanej 
techniki optymalizacyjnej na lokalne rozwiązania – takie kryterium spełnia AG. 

Idea optymalizacji w analizowanym zadaniu polega na znalezieniu takiego 
zestawu parametrów σ0, xc, yc i x0, aby funkcjonał R(σ 0,xc,yc,x0), który przyjmie 
wartość jak najbliższą zeru. W celu uproszczenia obliczeń przyjęto następujące 
założenia: 
− liczba parametrów optymalizacji zadania rzeczywistego: 1 (σ0, pozostałe 

parametry są stałe: xc = 3.2 [m], yc = 3.8 [m], x0 = 2.2 [m], zob. rys.1.); 
 

 

Φ = 20° 
c = 15kPa 
γ = 24kN/m3 

 

 β = 80°

H = ∞ 

X 

Y 

 
Rys. 1.  Parametry geometryczne i materiałowe analizowanego zadania 

Źródło: Opracowanie własne. 

− dyskretyzacja binarna: 2 bity, 
− długość chromosomu: k = 2 · 1 = 2 bity, 
− liczba możliwych chromosomów: r = 22 = 4, 
− dyskretyzacja rzeczywista: σ0 ∈  [ 7, 8, 9, 10] [kPa], 
− rozmiar populacji: µ = 4 chromosomy, 
− liczba możliwych populacji: N = (4 + 4 – 1)! / [4! · (4 – 1)!] = 35, 
− prawdopodobieństwo krzyżowania: pc = 0.8, 
− prawdopodobieństwo mutacji: pm = 0.1. 
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Rozmiar populacji, liczba optymalizowanych parametrów oraz dyskretyzacja 
zostały celowo bardzo zaniżone ze względu na rozmiar macierzy przechowującej 
możliwe populacje. Funkcja celu jest zdefiniowana zależnością: 

 R.10−=ϕ  (19) 

Poniżej przedstawiono kolejne kroki obliczeń: 
a) wyznaczenie wektora wszystkich µ-elementowych populacji ζi, 
 

Tab. 1. Skład analizowanych populacji ζi (i∈ [0,34]) 

0 34 

4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 

Źródło: Opracowanie własne. 

b) wyznaczenie wartości funkcji celu dla wszystkich możliwych chromosomów  
φi (tab. 2), 

 
Tab. 2. Zestawienie wartości funkcji celu φi dla wszystkich analizowanych chromosomów  

ci (i=0..3) oraz zakodowanych i rzeczywistych wartości optymalizowanego parametru 

Numer i 0 1 2 3 
Chromosom 00 01 10 11 
Warto ść c 0 1 2 3 
Warto ść σ [kPa] -10 -9 -8 -7 
Warto ść R [kN] 4.9339 0.6689 3.7128 8.0222 
Warto ść φ 5.0661 9.3311 6.2872 1.9778 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
c) ułożenie macierzy Φ: 



















=Φ

9778.1000

02872.600

003311.90

0000661.5

 

d) wyznaczenie wektorów: i
)1(

ix ζΦ= , i
)2(

ix ζΙΦ=  oraz )2(
i

)1(
ii x/x=δ  

e) wyznaczenie elementów macierzy M: 



















=

0100.00500.00500.01540.0

0500.00900.03460.04500.0

0500.03460.00900.04500.0

1540.04500.04500.08100.0

M  
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f) wyznaczenie ( )ij

)3(

ijx δσ= , 

g) wyznaczenie )4(

ij

T)4(

iji Mxxp = =G (ζi) (tab. 3), 
 

Tab. 3. Zestawienie wartości wektorów prawdopodobieństwa reprodukcji pi 

p i p i 
i 

j=0 j=1 j=2 j=3 
i 

j=0 j=1 j=2 j=3 

  0 0.81 0.09 0.09 0.01 18 0.2638 0.1009 0.4295 0.2058 
  1 0.5361 0.3639 0.0596 0.0404 19 0.2513 0.2172 0.2172 0.3143 
  2 0.5993 0.0666 0.3007 0.0334 20 0.09 0.81 0.01 0.09 
  3 0.6657 0.1422 0.1422 0.05 21 0.1667 0.5866 0.08 0.1667 
  4 0.3434 0.5566 0.0382 0.0618 22 0.0847 0.7625 0.0153 0.1375 
  5 0.4186 0.2861 0.1915 0.1038 23 0.2131 0.3648 0.2089 0.2131 
  6 0.4005 0.4257 0.0775 0.0963 24 0.167 0.4875 0.1198 0.2257 
  7 0.4113 0.0457 0.4887 0.0543 25 0.076 0.6841 0.024 0.2159 
  8 0.4476 0.093 0.3664 0.093 26 0.2034 0.1614 0.4318 0.2034 
  9 0.482 0.1934 0.1934 0.1312 27 0.1887 0.2239 0.3325 0.2549 
10 0.2003 0.6997 0.0223 0.0777 28 0.1522 0.3291 0.2047 0.3139 
11 0.2782 0.4542 0.1244 0.1432 29 0.0589 0.5301 0.0411 0.3699 
12 0.218 0.6205 0.0397 0.1219 30 0.09 0.01 0.81 0.09 
13 0.3078 0.2192 0.3154 0.1576 31 0.0824 0.0176 0.7417 0.1583 
14 0.2925 0.3158 0.2083 0.1835 32 0.0709 0.0291 0.6377 0.2623 
15 0.241 0.4865 0.0798 0.1926 33 0.0512 0.0488 0.4604 0.4396 
16 0.2424 0.0269 0.6576 0.0731 34 0.01 0.09 0.09 0.81 
17 0.2545 0.0521 0.5648 0.1286 - - - - - 

Żródło: Opracowanie własne. 

 
h) wyznaczenie macierzy przejścia Q (tab. 4). 

 
Tab. 4. Przykładowe elementy macierzy przejścia Q 

i, j  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 0.431 0.191 0.191 0.021 0.032 0.064 0.007 0.032 0.007 0.000 0.002 
  1 0.083 0.224 0.037 0.025 0.228 0.075 0.051 0.006 0.008 0.003 0.103 
  2 0.129 0.057 0.259 0.029 0.010 0.086 0.010 0.195 0.043 0.002 0.001 
  3 0.196 0.168 0.168 0.059 0.054 0.108 0.038 0.054 0.038 0.007 0.008 
  4 0.014 0.090 0.006 0.010 0.219 0.030 0.049 0.001 0.003 0.003 0.237 
  5 0.031 0.084 0.056 0.031 0.086 0.115 0.063 0.039 0.042 0.011 0.039 
  6 0.026 0.109 0.020 0.025 0.174 0.064 0.079 0.006 0.014 0.009 0.124 
  7 0.029 0.013 0.136 0.015 0.002 0.045 0.005 0.242 0.054 0.003 0.000 
  8 0.040 0.033 0.131 0.033 0.010 0.082 0.021 0.161 0.082 0.010 0.001 
  9 0.054 0.087 0.087 0.059 0.052 0.104 0.071 0.052 0.071 0.024 0.014 
10 0.002 0.023 0.001 0.003 0.118 0.008 0.026 0.000 0.001 0.002 0.275 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wartości elementów macierzy przejścia najlepiej analizować na podstawie ich 

graficznych reprezentacji. Na rysunku 2 przedstawiono kilka wybranych przykła-
dów macierzy Q dla różnych wartości prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji. 
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Rys. 2.  Wizualizacja wartości macierzy przejścia Q dla różnych wartości pc i pm  

(numeracja populacji: 1-35) 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Jak łatwo zauważyć, zmiana wartości prawdopodobieństwa krzyżowania nie 

wywiera tak istotnego wpływu na rozkład wartości qij jak zmiana prawdopodo-
bieństwa mutacji. Niemniej jednak oba zjawiska opisane oddzielnymi wartościami 
prawdopodobieństwa w pełni zasługują na jedno miano operacji dyspersyjnych, co 
uwidacznia analiza porównawcza wg rysunku 2. 

Biorąc pod uwagę jeden wybrany z tabeli 1 wektor ζi, można prześledzić jego 
ewolucję na podstawie rekurencyjnie powtarzanej formuły (18): 

 µ=ζ + )1t( G ( ))t(ζ , µ=ζ + )2t( G ( ))1t( +ζ , ... . (20) 

Niech i=6 i t=0:  

ζ6=ζ
0)=[2, 1, 0, 1]T, 

odpowiadający mu wektor prawdopodobieństw rekombinacji, wg tabeli 3: 
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p6=G( ))0(ζ =[0.4005, 0.4257, 0.0775, 0.0963]T, 

prowadzi do wektora ζ (t+1) o postaci: 

ζ(1)= µG ( ))0(ζ =4*[0.4005, 0.4257, 0.0775, 0.0963]T = [1.602 , 1.7028, 0.3100, 0.3852]T, 

który po zaokrągleniu jego elementów do liczb naturalnych identyfikuje populację 
w czasie t=1: 

[2, 2, 0, 0]T = ζ(1) = ζ4. 

Odpowiadający ζ4 wektor prawdopodobieństw rekombinacji, wg tabeli 3: 

p4=G ( ))1(ζ =[0.3434, 0.5566, 0.0382, 0.0618]T, 

prowadzi z kolei do wektora ζ(t+2) o postaci: 

ζ(2)=µG ( ))1(ζ =4*[0.3434, 0.5566, 0.0382, 0.0618]T = [1.3736 , 2.2264, 0.1528, 0.2472]T, 

który po zaokrągleniu 

ζ(2) =[1, 2, 0, 0]T ∉  Zµ 

nie spełnia wymogu stałej liczebności każdej populacji w ciągu wszystkich 
generacji. Jeśli największa część ułamkowa zadecyduje o zaokrągleniu do pełnych 
jedności, to pierwszy element wektora ζ(2) zostanie zaokrąglony w górę,  

ζ(2) =[2, 2, 0, 0]T = ζ(1) = ζ4 

i uzyskany łańcuch udziałów wszystkich chromosomów jest taki sam, jak jego 
poprzednik w generacji t=1. Powtarzanie tej operacji prowadzi do stabilizacji AG  
i osiągnięcia jej atraktora. Jeśli druga z kolei największa część ułamkowa wymusi 
zaokrąglenie, to ostatni element wektora ζ(2) zostanie zaokrąglony w górę: 

ζ(2) =[1, 2, 0, 1]T = ζ12 

i można kontynuować symulację. Zgodnie z tabelą 3: 

p12=G ( ))2(ζ =[0.2180, 0.6205, 0.0397, 0.1219]T 

i obliczenia prowadzą do wektora ζ(t+3) o postaci: 

ζ(3)=µG ( ))2(ζ =4 · [0.2180, 0.6205, 0.0397, 0.1219]T = [0.8720 , 2.4820, 0.1588, 0.4876]T, 

który po zaokrągleniu 
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ζ(3) =[1, 2, 0, 0]T ∉  Zµ 

przyjmuje taką samą postać jak ζ(2). Przyjęcie tej samej reguły zaokrąglenia 
prowadzi do cyklicznego powtarzania ścieżki obliczeń. Jeśli zaokrągleniu zostanie 
poddany drugi element wektora ζ(3) (trzeci w kolejności zaokrąglania w pierwszym 
łańcuchu ζ(2)), to  

ζ(3) =[1, 3, 0, 0]T = ζ10 

i znów można kontynuować symulację. Zgodnie z tabelą 3: 

p10=G ( ))3(ζ =[0.2003, 0.6997, 0.0223, 0.0777]T, 

obliczenia prowadzą do wektora ζ(t+4) o postaci: 

ζ(4)=µG ( ))3(ζ =4 · [0.2003, 0.6997, 0.0223, 0.0777]T = [0.8012 , 2.7988, 0.0892, 0.3108]T, 

który po zaokrągleniu 

ζ
(4) =[1, 3, 0, 0]T = ζ(3) = ζ10 

znów osiąga stabilne rozwiązanie. Porównując wszystkie warianty obliczeń, można 
zauważyć, że tylko wyniki ostatniego jednoznacznie wskazują na populację  
z największą ilością chromosomów o najlepszym przystosowaniu. Niejednoznaczność 
wyników jest efektem zaniedbania istotnego założenia, że prawdziwość formuł 
(18) i (20) jest gwarantowana nieskończoną liczebnością populacji. 

Symulację działania AG można przeprowadzić również na podstawie macierzy 
przejścia Q. Niech populacją startową znów będzie ζ6. Prawdopodobieństwo przej-
ścia w macierzy Q (tab. 4) przyjmuje największą wartość q=0.174 dla i=6 i j=4, tj. 
wynikiem przejścia będzie populacja ζ4. Z kolei w wierszu i=4 największe 
prawdopodobieństwo występuje w kolumnie j=10: q=0.237, zatem kolejną 
populacją będzie ζ10. Poniżej przedstawiono kolejne przejścia (łącznie z dotych-
czasowymi; nad strzałkami umieszczono prawdopodobieństwa z macierzy Q) 

ζ6
174.0

→  ζ4
237.0

→  ζ10
275.0

→  ζ10. 

Ciąg ewolucyjny prowadzi do populacji ζ10, która przedstawia stabilną konfigurację 
chromosomów. W poprzednich obliczeniach stabilną konfigurację przedstawiały 
populacje ζ4 i ζ10. Zakończenie cyklu ewolucji na 10. łańcuchu ζ jest wysoce 
prawdopodobne – wartość q przejścia ζ10 w siebie jest dość wysoka i wynosi 0.275 
(wyższa niż przejścia ζ4 w siebie: 0.219). 

Zwiększenie wartości parametrów k oraz µ w analizie danego zadania optyma-
lizacyjnego ma ogromny wpływ na intensywność ewolucji kierowanej operacjami 
selekcji, krzyżowania i mutacji. Wraz ze wzrostem wartości k i µ w obliczeniach 
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bierze udział nie tylko większa liczba punktów próbkowania potencjalnie optymal-
nych rozwiązań, ale również więcej jest ścieżek łączących różne populacje. 

Chcąc dokładniej przyjrzeć się trajektoriom zmian populacji przewidywanych 
modelem Vose’a i Liepinsa z rzeczywistymi ścieżkami ewolucji uzyskanymi  
z obliczeń autorską aplikacją komputerową AG [zob. 12], przeprowadzono opty-
malizację analizowanego zagadnienia stateczności skarpy przy następujących zało-
żeniach:  
− dyskretyzacja binarna: 4 bity; 
− długość chromosomu: k = 4 · 1 = 4 bity; 
− liczba możliwych chromosomów: r = 24 = 16; 
− rozmiar populacji: µ = 4 chromosomy; 
− liczba możliwych populacji: N = (4 + 16 – 1)! / [4! · (16 – 1)!] = 3876; 
− prawdopodobieństwo krzyżowania: pc = 0.9; 
− prawdopodobieństwo mutacji: pm = 0.003; 
− stała populacja startowa: ζ730 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]T. 

Spośród kilku obliczeń rzeczywistym AG z tą samą populacją początkową 
wybrano trzy różne ścieżki ewolucyjne: 
a) ζ730→ ζ3563→ ζ3549→ ζ3555→ ζ3561→ ζ3548→ ζ696→ ζ3550→ ζ3557→ ζ3550→ ζ3546→ ζ3546; 
b) ζ730→ ζ718→ ζ0→ ζ4→ ζ0→ ζ0; 
c) ζ730→ ζ729→ ζ713→ ζ3612→ ζ3621→ ζ3610→ ζ3750→ ζ3750. 

Chcąc wyznaczyć teoretyczną trajektorię obliczeń, wyznaczono macierz przejścia 
qij=Q, na podstawie której określono najbardziej prawdopodobny przebieg obliczeń 
(liczby nad strzałkami oznaczają prawdopodobieństwo przejścia z populacji po 
lewej stronie strzałki w populację umieszczoną po prawej stronie, ścieżkę określają 
maksymalne wartości prawdopodobieństw): 

ζ730
0649.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

W przypadku rzeczywistych ścieżek prawdopodobieństwa również pobrano z macie-
rzy Q. Pełna analiza możliwych trajektorii została przedstawiona poniżej (w wier-
szach – ścieżki na podstawie modelu analitycznego, w kolumnach – ścieżki 
rzeczywiste): 

a) ζ730
0649.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0028.0  

ζ3563
1930.0

→  ζ3548
3992.0

→  ζ3548 

↓0006.0  

ζ3549
3365.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0156.0  

ζ3555
1643.0

→  ζ3555 

↓0717.0  
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ζ3561
3515.0

→  ζ3561 

↓2979.0  

ζ3548
3992.0

→  ζ3548 

↓0045.0  

ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0053.0  

ζ3550
4762.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0033.0  

ζ3557
1969.0

→  ζ3547
4053.0

→  ζ3547 

↓1186.0  

ζ3550
4762.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓4762.0  

ζ3546
9531.0

→  ζ3546 
 

b) ζ730
0649.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0020.0  

ζ718
0426.0

→  ζ700
1853.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0006.0  

ζ0
9531.0

→  ζ0 

↓0115.0  

ζ4
3644.0

→  ζ4 

↓1623.0  

ζ0
9531.0

→  ζ0 

 

c) ζ730
0649.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0201.0  

ζ729
0937.0

→  ζ702
2118.0

→  ζ696
4443.0

→  ζ3546
9531.0

→  ζ3546 

↓0056.0  

ζ713
0651.0

→  ζ698
1799.0

→  ζ3548
3992.0

→  ζ3548 

↓0348.0  
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ζ3612
1551.0

→  ζ3561
3515.0

→  ζ3561 

↓0455.0  

ζ3621
1378.0

→  ζ3563
1930.0

→  ζ3548
3992.0

→  ζ3548 

↓0193.0  

ζ3610
3973.0

→  ζ3610 

↓2327.0  

ζ 3750
9531.0

→  ζ3750 

 
Jak widać, w praktycznych obliczeniach mogą zdarzyć się dowolne ścieżki 

poszukiwania optimum. Należy pamiętać, że nawet niezwykle rzadkie trajektorie, 
charakteryzujące się bardzo niskim prawdopodobieństwem zdarzenia, mogą zais-
tnieć w obliczeniach, stwarzając pozory nieprzewidywalnego zachowania AG. Jeśli 
jednak analizie poddane zostaną końcowe populacje: 
a) ζ3546 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T 
b) ζ0 = [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T 
c) ζ3750 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0]T, 

to przystosowanie dominujących osobników osiąga odpowiednio: f8 = 8.00453,  
f0 = 5.06609 i f10 = 6.28720 z zakresu 1.97779÷9.63089, co przekłada się na 
fenotypy: σ0

(8)=–8.4kPa, σ0
(0)=–10.0kPa oraz σ0

(10)=–8.0kPa, położone blisko 
optymalnego: σ0

(6)=–8.8kPa. Oczywiście symulacja prowadzona na tak małej 
populacji nie doprowadzi do globalnego rozwiązania, jakim jest ζ3161 = [0, 0, 0, 0, 
0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T z najlepiej przystosowanym chromosomem nr 6. 
Jednak powszechnie jest znana teza, że AG w swojej najprostszej postaci zawsze 
odnajduje dobre rozwiązanie, ale rozwiązanie to rzadko jest najlepszym z możli-
wych. 

Podsumowanie 

Analiza pracy AG łańcuchami Markowa jest bardzo rozpowszechniona wśród 
badaczy inteligentnych technik optymalizacji. Metodyka ta posłużyła m.in. grupie 
De Jonga [6 za 9] do badania oddziaływania parametrów zarządzających 
reprodukcją i skalujących funkcję przystosowania na zmiany efektywności AG. 
Pomimo obiecujących wyników, potwierdzających poprawność odwzorowania 
przez model rzeczywistego funkcjonowania AG, należy pamiętać, że symulacje 
analityczne AG są możliwe do przeprowadzania tylko w przypadku prostych 
problemów, zdefiniowanych w małej skali. Potwierdza to tezę, że AG są 
potężnymi narzędziami, mogącymi przetwarzać w bardzo krótkim czasie ogromne 
ilości informacji. 
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MODELING OF GENETIC ALGORITHMS BY MARKOV 
CHAINS 

Abstract: In the paper an analytical model of the genetic algorithm (GA) based on Markov chains 
was presented. The basic assumption of the model is fact that the components of a population 
concerning potentially possible solutions analyzed by GA create a set of discrete stochastic values 
dependent on a one parameter – time. The work presents analytical simulation of the GA behavior on 
an example of an optimization problem considering the stability of a soil slope. Comparative analysis 
was based on solutions proposed by a real GA. 
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WYBRANE ASPEKTY DOTYCZĄCE USUWANIA  
PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH 

W artykule przedstawiono problemy związane z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych.  
W Polsce od roku 1997 zakazano stosowania azbestu i jego minerałów w budownictwie. Obiektem 
zainteresowania jest to, jak program walki z azbestem wygląda w obecnym czasie. Przedstawiono 
stan obecny programu usuwania azbestu na podstawie analizy dostępnych materiałów źródłowych, 
koszty jego usuwania na wybranym przykładzie oraz wnioski. 

Wprowadzenie 

Wyroby azbestowo-cementowe w Polsce były stosowane głównie jako pokrycia 
dachowe oraz płyty elewacyjne. Szacuje się [4], że na terenie naszego kraju 
znajduje się ogółem 15 466 ton wyrobów zawierających azbest, w tym: 14 866 ton 
płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 m2), 600 tys. ton rur i innych wyrobów 
azbestowo-cementowych. 

Azbest może wchodzić w skład wielu wyrobów budowlanych. Jeżeli istnieje 
możliwość uwolnienia włókien azbestowych z produktów zawierających azbest, 
pojawia się niebezpieczeństwo związane z wdychaniem takich włókien unoszących 
się w powietrzu. Mikroskopijne włókna mogą odkładać się w płucach człowieka  
i pozostawać w nich przez wiele lat. To jest jedna z przyczyn powstawania chorób 
nowotworowych, których objawy pojawiają się zwykle po kilkudziesięciu latach 
od momentu przedostania się włókien azbestu do organizmu człowieka. Jeżeli 
włókna azbestowe są słabo związane z produktem bądź materiałem, następuje ich 
uwalnianie się. Taka sytuacja często występuje w uszkodzonych płytach 
cementowo-azbestowych stosowanych do pokrycia dachów (fot. 1 i 2). 

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia [2]: eternit, 
czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć 
dachowych, płyty prasowane – płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty na 
pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanaliza-
cyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawar-
tość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowy-
miarowe stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo- 
-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych  
i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane). Azbest mógł być stosowany  
w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność 

ogniowa. Stosowano go także w tkaninach wygłuszających hałas. Był też wyko-
rzystywany w elektrociepłowniach i elektrowniach jako izolacje termiczne w for-
mie sznurów i tektur, na uszczelnieniach dylatacji, oraz w uszczelnieniach 
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urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła,  
w izolacjach tras ciepłowniczych. Stosowano go do termoizolacji i izolacji elek-
trycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze, 
w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych oraz elementach ciernych – 
sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie wykorzystywano azbest w kolejnictwie,  
w przemyśle lotniczym i stoczniowym.  

Wyroby azbestowo-cementowe [3] zaczęto sprowadzać do Polski stosunkowo 
późno w porównaniu z innymi krajami europejskimi, bo import był prowadzony 
głównie w latach 1952-1997. Około 95%. ogólnej ilości wyrobów azbestowo- 
-cementowych stanowią w naszym kraju płyty azbestowo-cementowe, a 5% inne 
wyroby zawierające azbest. Za najbardziej niebezpieczne są uznawane te wyroby,  
z których włókna azbestowe uwalniają się z największą łatwością, tj. zawierające 
azbest słabo związany, tzw. miękki (fot. 3 i 4). 

2. Aspekty organizacyjno-technologiczne usuwania azbestu 

Zgodnie z Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest [10] od 
1997 roku w Polsce zakazano stosowania takich wyrobów. W 2001 roku przyjęto 
w Polsce program [4-12], który zakłada, że wyroby zawierające azbest powinny 
być zastąpione wyrobami niezawierającymi tego surowca do roku 2032. Wszyscy 
znani producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim  
w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało 
to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych 
powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji. Ważne były kwestie 
montażu i konserwacji. Postępowanie zgodne z instrukcją producenta miało istotne 
znaczenie, gdyż na ogół brakowało wyspecjalizowanych wykonawców pokryć 
dachowych z płyt azbestowo-cementowych, a na terenach wiejskich z reguły 
zabudowywano je systemem gospodarczym. W związku z powyższym przy kryciu 
dachów występowały liczne błędy montażowe powodujące pękanie płyt oraz ich 
odkształcanie, co skutkuje krótszym okresem ich eksploatacji i takie wyroby 
powinny być usuwane przed upływem 30 lat. Prawidłowo położone i zamontowane 
płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane, co 5 do 7 lat, praktycznie 
mogą być użytkowane ponad 30 lat. Takich płyt jest w Polsce bardzo mało  
i stanowią one śladową ilość w ogólnej masie pokryć dachowych z eternitu. 

Innym istotnym problemem w systemie krajowym ewidencji usuwania azbestu 
jest realizacja obowiązku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Do ustawodawstwa polskiego wszedł 
on, jako wymóg zawarty w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest [9]. Oma-
wiany przepis dopiero od września 2010 roku określa minimalny termin dokonania 
zgłoszenia rozpoczęcia prac usuwania azbestu, w związku z czym wcześniej był on 
w praktyce niestosowany. Z danych zebranych np. w woj. podlaskim [13] wynika, 
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że wykonawcy w 2005 roku zgłosili tylko ok. 30% prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. Można obawiać się, że ta liczba wcale nie będzie 
maleć. Należałoby przypuszczać, że ze względu na fakt, iż ponad 95% wyrobów 
azbestowych w naszym kraju stanowią płyty azbestowo-cementowe używane na 
zewnątrz budynków, obowiązek ich identyfikacji będzie łatwy, bo w większości 
przypadków sprowadza się w zasadzie do zaewidencjonowania ilości i miejsca 
występowania wyrobu. Tak jednak nie jest. Pomimo wprowadzenia wielu przepi-
sów w tym względzie [4-13], istniejący w Polsce system prawny nie sprzyja 
sprawnemu nadzorowi nad stanem działalności związanej z azbestem. Wynika to  
z nieścisłości w treści przepisów, często jest spowodowane ich zbytnią restryk-
cyjnością, a czasami znów brakiem możliwości stosowania sankcji.  

 

Fot. 1.  Uszkodzone pokrycie dachu [2]                       Fot. 2.  Nielegalne wysypisko w lesie [2] 

Fot. 3.  Eternit 20 lat użytkowania [1]                                                                FFoott ..  44..  Eternit ok. 40 lat użytkowania [1] 

 
Jednym z najnowszych aktów prawnych, które wzbudzają spore kontrowersje, 

jest Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektó-
rych innych ustaw [13]. Główną przyczyną sporów wokół niej jest faworyzowanie 
jednej z metod służących do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  
W dokumencie jako jedyną metodę przedstawia się utylizację w urządzeniach prze-
woźnych, co uniemożliwia stosowanie innych technik, które są równie skutecznie,  
a niekiedy nawet lepsze. Specjaliści wyliczają około kilkudziesięciu opatentowanych 
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rodzajów metod utylizacji, podczas gdy ustawodawca dopuszcza tylko jedną.  
W ten sposób wiele firm chcących zajmować się unieszkodliwianiem odpadów 
zostaje z urzędu pozbawionych tej możliwości. 

3. Uwagi końcowe 

Z przyjętego okresu 30 lat „walki z azbestem” minęło już ponad dziewięć lat.  
Z analizy zamieszczonych przepisów prawa [4-13] wynika, że tak naprawdę  
w naszym kraju kosztami usuwania wyrobów azbestowych zostali obciążeni właś-
ciciele obiektów (tab. 1). Środki z budżetu państwa zostały przeznaczone głównie 
na ewidencję i programy usuwania azbestu, czyli koszty administracyjne. Warto 
pokusić się i sprawdzić, czy i te środki są wykorzystane zgodnie z przezna-
czeniem? Z wywiadu przeprowadzonego przez autora w kilku gminach woj. 
pomorskiego wynika, że w większości z nich komórki organizacyjne odpowie-
dzialne za ochronę środowiska nie są w stanie podać ilości wyrobów stanowiących 
elementy obiektów budowlanych zawierające azbest.  

Pomimo że ustawa Prawo ochrony środowiska [12] pozwala gminom, powia-
tom i województwom przydzielać środki pieniężne na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, to tak 
naprawdę tylko w nielicznych jednostkach samorządowych właściciele obiektów 
budowlanych, podejmujący trud wymiany np. eternitu, mogą liczyć przykładowo 
na dofinansowanie związane z utylizacją wyrobów azbestowych albo preferencyjne 
kredyty inwestycyjne i inne działania przewidziane w ustawie. Władze samorzą-
dowe najprawdopodobniej w większości przypadków uważają, że problem rozwią-
że się sam. W moim przekonaniu w takim tempie jak dotychczas i przy takim 
zaangażowaniu organów administracji samorządowej i państwowej przyjęte pro-
gramy usuwania azbestu nie rokują nadziei, że w roku 2032 nie będzie obiektów 
budowlanych pokrytych np. uszkodzonym i pylącym eternitem. 
 

Tab. 1. Zestawienie kosztów remontu dachu  

Przykładowy koszt usuwania eternitu wg faktycznie p oniesionych kosztów przez inwestora 
indywidualnego – osoba fizyczna, rok 2008, powierzc hnia dachu 200 m 2 

Lp.  Wyszczególnienie prac 
Koszt (brutto) 

robocizna, materiały, 
sprz ęt 

Czas pracy brygady  
(4 robotników) 

[godziny] 

1 Demontaż płyt eternitowych 1 000 zł 8 

2 Demontaż łat i kontrłat 1 000 zł 8 

3 Utylizacja eternitu wraz z transportem na 
składowisko (25 km) 

6 000 zł - 

4 Ułożenie nowych łat i kontrłat 3 500 zł 16 

5 Ułożenie blachodachówki z wykończe-
niem blacharskim 

17 000 zł 40 

Razem: 28 500 zł  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Kolejnym problemem jest ilość i wielkość składowisk materiałów mogących 
gromadzić wyroby azbestowe. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli firm 
budowlanych zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych wynika, że 
najprawdopodobniej w niedługim okresie zabraknie miejsca na składowiskach oraz 
samych składowisk (por. fot. 2, rys. 1). Częściowe rozwiązanie tego problemu 
mogłoby stanowić użyteczne wykorzystanie wyrobów zawierających azbest, np. 
zastosowanie eternitu, po odpowiedniej obróbce, do budowy dróg (takie rozwią-
zania technologiczne są wprowadzane np. w USA). Przez ponad 50 lat np. płyty 
dachowe eternitowe stanowiły podstawowy materiał używany do krycia dachów 
szczególnie w budynkach gospodarstw wiejskich. Przez ten okres państwo czerpało 
pośrednio zyski ze sprzedaży tego typu wyrobów. Organy administracji państwo-
wej zezwoliły na wprowadzenie i sprzedaż materiałów zawierających azbest. Nie 
można winić instytucji państwa za to, że azbest okazał się niebezpieczny dla 
zdrowia ludzi, ale działania, przede wszystkim ustawodawcze, powinny teraz  
w sposób jasny i przejrzysty określić rodzaj pomocy, zwłaszcza finansowej, dla 
właścicieli budynków zawierających materiały azbestowe. Takie ulgi były i są 
nadal stosowane dla wielu inwestorów (np. ulgi dla budujących pod wynajem).  

Pod koniec listopada 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki [14] odbyła się 
konferencja mająca na celu podsumowanie pięcioletniego okresu, w którym 
obowiązuje przyjęty program usuwania azbestu. Uwzględniając informacje podane 
do publicznej wiadomości, dotyczące przebiegu konferencji, należy powiedzieć, że 
w ciągu tych lat zrobiono niewiele, chociaż był to okres dobrej koniunktury 
gospodarczej dla Polski. Głównym punktem, na który zwracają uwagę pracownicy 
ministerstwa w ramach omawianego programu, jest ilość przeprowadzonych 
szkoleń, głównie dla pracowników aparatu administracyjnego. Można wniosko-
wać, iż szkolenia się odbyły, co nijak nie przekłada się nawet na wiarę w to, że  
w następnych latach nastąpi zwiększenie zaangażowania się wszystkich podmio-
tów uczestniczących w procesie usuwania tej szkodliwej substancji. Szacuje się, że 
na obszarze naszego kraju usunięto do 2007 roku ok. 1 mln ton azbestu. Jak 
wynika z danych Ministerstwa Gospodarki, w Polsce jest ok. 15 mln ton materiałów 
zawierających azbest. Jeżeli w ciągu pięciu lat usunięto 1 mln ton azbestu, to  
w ciągu następnych 25 lat w takim tempie zostanie usuniętych kolejne 5 mln ton. 
Razem jest to znacznie mniej niż połowa szacowanej wielkości, tzn. 6 mln ton z 15 
mln ton, pozostaje więc 9 mln ton materiałów zawierających azbest, które nie 
zostaną usunięte.  

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że wg danych ministerstwa w omawianym 
okresie nie udało się w pełni zinwentaryzować obiektów, w których mieszczą się 
wyroby budowlane zawierające azbest, zatem nie dokonano także oceny stanu 
eksploatacyjnego tych pomieszczeń. 

W 2009 roku na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku 
przyjęto Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, który miał 
usprawnić dosyć powolne tempo usuwania wyrobów zawierających azbest. Miało 
się to stać m.in. przez zmianę przepisów. Do momentu jego wprowadzenia 
usuwaniem azbestu mogły zajmować się jedynie wyspecjalizowane firmy, a od 
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lipca 2009 roku mogą to również robić właściciele nieruchomości po odbyciu 
odpowiedniego szkolenia. Wywiezienie azbestu z nieruchomości należy do zadań 
gminy przy wsparciu funduszami właścicieli oraz z Funduszu Ochrony 
Środowiska. Poza zmianami liczbowymi nowy program nie różni się niczym od 
poprzedniego, nie wnosi niczego nowego i przerzuca problem na lata następne. 

 

 
Rys. 1.  Mapa rozmieszczenia składowisk azbestu w Polsce w roku 2007  

Źródło: Raport NIK z realizacji w latach 2003-2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
stosowanych na terytorium Polski. 

 
Należy stwierdzić, że pomimo, jak się wydaje, przyjęcia stosownych przepisów 

prawa, występuje olbrzymia wszechobecna niemożność w tak ważnej dla całego 
społeczeństwa sprawie. Czy samo czekanie na ilość danych spływających od 
obywateli do gmin, powiatów i województw rozwiąże ten problem? Należy sądzić, 
że nie. Wydaje się celowe zwrócenie stosownej do rangi problemu uwagi na brak 
procedury dotyczącej kontroli i egzekwowania prawa, wynikającej z obowiązków 
organów administracji państwowej. 

Kwestią chyba najważniejszą jest wielkość środków pieniężnych przyznawa-
nych przez organy samorządu terytorialnego na potrzeby likwidacji azbestu  
i sposób ich rozdysponowania. Każdy właściciel obiektu budowlanego może 
wystąpić np. do gminy z wnioskiem o dofinansowanie kosztów związanych z usu-
nięciem i utylizacją azbestu. Jednakże wielkość środków przyznawanych przez 
gminy zależy od uchwały jej rady. Środki budżetowe są przyznawane na ochronę 
środowiska ogólnie bez szczegółowego wyodrębnienia i hierarchizacji potrzeb.  
W związku z tym powstaje sytuacja, w której w niektórych gminach naszego kraju 
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właściciele mogą liczyć na finansowe wsparcie samorządu, a w innych gminach są 
skazani tylko na siebie. Wielkości dopłat są różne, a zależą od decyzji władz 
samorządowych. Powoduje to uwidocznienie poczucia niesprawiedliwości wśród 
społeczeństwa, potęguje także dalsze bierne czekanie na to, że może w przyszłym 
roku można będzie liczyć na częściowe wsparcie np. ze strony gminy. Przedsta-
wione przez Ministerstwo Gospodarki informacje zdają się to potwierdzać. Dlaczego 
więc w przedstawionej kontynuacji programu usuwania azbestu na następne lata 
nie można znaleźć informacji rokujących zmianę takiego stanu rzeczy? 

Wydaje się, że zasygnalizowane w niniejszym artykule problemy z upływem lat 
będą się zwiększały. Nie można przecież liczyć na to, że wszyscy właściciele 
obiektów budowlanych zawierających azbest zrealizują (lub będą w stanie 
zrealizować) we własnym zakresie wszystkie działania wynikające z zakazu jego 
stosowania bez ingerencji samorządu i państwa. 
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PROBLEMS OF REMOVING THE ASBESTOS PLATE 

Abstract: In the article author introduces problems to removed asbestos of buildings. In Poland using 
asbestos for buildings' materials were forbidden. How does the programme of fight with asbestos look 
in present time – it is the object of interest. Author prompts owners of buildings what they should 
make, presents the cost removing the asbestos. 
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OBLICZENIA NIEZAWODNOŚCI UŻYTKOWEJ  
KŁADEK DLA PIESZYCH 

W pracy zaprezentowano metodę obliczania niezawodności użytkowej kładek dla pieszych. 
Obciążenie pieszymi opisano, definiując następujące zmienne losowe: amplitudę i częstość 
wymuszenia pieszego, jego prędkość, a także czas i miejsce pojawienia się na kładce. 
Zastosowano metodę Monte Carlo. Wygenerowane realizacje obciążenia stanowią zbiór danych 
wyjściowych do obliczeń przeprowadzanych dowolnym programem stosującym metodę 
elementów skończonych. Określono prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnego przyspie-
szenia pionowego pomostu kładki, większego niż dopuszczalne, zdefiniowane w normach. 
Oszacowano także niezawodność użytkową kładki związaną z poziomem odczuwalnych wibracji 
kładki przez pieszego. Prezentowane podejście symulacyjne może stanowić podstawę 
optymalizacji zarówno konkretnych konstrukcji kładek dla pieszych, jak i norm projektowych.  

Wprowadzenie 

Spośród wszystkich obciążeń kładek najmniej rozpoznane i opisane jest działa-
nie samych pieszych. Znana jest duża liczba przypadków, w których ruch pieszych 
wywołuje drgania znacznie przekraczające dopuszczalne, a więc takich, że stan 
graniczny użytkowania kładki nie jest spełniony [8]. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że użytkowalność kładek jest zależna od ich typu, kategorii ruchu, charakteru 
jego wystąpienia i innych czynników [4]. Dlatego też obciążenie dynamiczne 
krokiem pieszego nie może być rozpatrywane jednakowo dla wszystkich przy-
padków. 

Jedną z możliwości poprawniejszego opisu ruchu pieszych na kładce jest 
analiza stochastyczna. Do opisu zarówno samego źródła drgań (pieszego), jak i jego 
położenia i aktywności na obiekcie można zaproponować rozkłady prawdopodo-
bieństwa. Wykorzystując metodę Monte Carlo, w połączeniu z poprawnie 
skonfigurowanym modelem obliczeniowym MES w dowolnym programie 
komercyjnym, można utworzyć model obciążenia dynamicznego kładek wierniej 
odzwierciedlający rzeczywistość. Wyniki obliczeń pozwolą na wyznaczenie 
parametrów określających niezawodność użytkową kładki. Na tej podstawie można 
zasugerować optymalizację zarówno konstrukcji, jak i norm projektowych. 
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2. Obliczenia dynamiczne kładek dla pieszych  

2.1. Obciążenie dynamiczne wywołane ruchem pieszego 

Dotychczas nie opracowano jednego powszechnie akceptowanego modelu 
obciążenia kładek dla pieszych. Jest to niezwykle trudne z uwagi na zmienność 
obciążenia pieszymi w czasie i przestrzeni. Modele obciążenia powinny także 
uwzględniać dostosowanie pieszego do ruchu kładki. Tego typu interakcja wymaga 
niezwykle zaawansowanych analiz – zarówno doświadczalnych, przeprowadza-
nych na modelach i konstrukcjach rzeczywistych, jak i teoretycznych.  

W modelach obliczeniowych zazwyczaj stosuje się uproszczenie, w którym 
ruch pojedynczego pieszego modelowany jest za pomocą siły harmonicznej  
o częstotliwości równej jednej z częstości własnych kładki. Najprostszym opisem 
obciążenia pieszym jest więc równanie [5] 

 ( ) ( )cos 2i sF t P if tα π= , (1) 

gdzie: P jest ciężarem pieszego, αi jest dynamicznymi współczynnikami i-tej 
składowej siły harmonicznej, fs opisuje częstość obciążenia krokami oraz t jest 
parametrem czasu.  

Udokładnionym modelem obciążenia jest kombinacja sił harmonicznych  

 ( ) ( )
1

1 cos 2α π φ
=

 = + + 
 
∑

n

i s i
i

F t P if t
,
 (2) 

gdzie: i jest mnożnikiem harmonicznym (i = 1, 2, 3,...n), a iφ  przesunięciem 
fazowym. Równanie (2) pozwala na dokładniejszy opis procesu obciążenia 
krokami. Można je zastosować w postaci siły przyłożonej w jednym punkcie lub 
jako obciążenie ruchome. Ruch grupy pieszych można opisać przy wykorzystaniu 
równań opisujących ruch pojedynczego pieszego. 

Współczynniki dynamiczne obciążenia αi w równaniach (1) i (2) opisują typ 
aktywności pieszego na kładce, np. spacer, bieg, skoki itp. Należy podkreślić, że  
w dostępnej literaturze podawane są zazwyczaj przedziały wartości αi (zob. tab. 3 
w [12]). Dostępne dane doświadczalne (np. w [7]) posłużyły jako podstawa do 
opisu rozkładu prawdopodobieństwa występowania wartości współczynników 
dynamicznych. W tabeli 1 umieszczono zaproponowane autorskie kryterium 
podziału. 

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości zmienności funkcji ruchu pieszego, 
wykazano, że wynikowe postaci harmoniczne i subharmoniczne pokrywają bardzo 
szeroki zakres spektrum częstotliwości, począwszy od wartości równej 0,5 Hz [12]. 
Zostało ponadto dowiedzione, że równaniami (1) i (2) można zapisać prawie 
każdą, nawet najbardziej skomplikowaną częstość wymuszenia. Ponadto, biorąc 
pod uwagę możliwość interakcji dynamicznej użytkownika z konstrukcją, tzn. 
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synchronizacji ruchu pieszego z odpowiedzią obiektu na ten ruch, założenie, że 
częstość siły opisującej ruch człowieka na kładce może równać się jednej wybranej 
częstości własnej kładki jest jak najbardziej poprawne. 

 
Tab. 1. Kryterium podziału ze względu na współczynniki αi 

Typ aktywno ści αi [-] v [m/s] fs [Hz] 
wolny chód ok. 0,65 0,3 do 0,7 1,4 do 1,8 
normalny chód ok. 0,55 0,7 do 1,1 1,8 do 2,2 
szybki chód ok. 0,45 1,1 do 1,5 2,2 do 2,4 
trucht ok. 1,50 1,5 do 2,1 2,0 do 2,4 
bieg ok. 1,20 2,1 do 2,9 2,4 do 3,4 
skok ok. 1,00 0,5 do 1,5 1,4 do 3,4 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Należy jednak podkreślić, że wykonanie realistycznego modelu obciążenia 

dynamicznego kładki pieszymi wymagałoby informacji o takich czynnikach, jak 
rozkład prawdopodobieństwa częstości ruchu pieszego, długość i amplituda kroku 
użytkownika obiektu oraz rozważenia kilku najniższych funkcji harmonicznych, 
interakcji pomiędzy pieszym i konstrukcją oraz wielu innych [3]. 

2.2. Niezawodność kładek dla pieszych 

Podstawowym celem przeprowadzonych obliczeń dynamicznych jest 
weryfikacja poprawności pracy konstrukcji z uwagi na warunki użytkowalności 
dynamicznej kładki. Tego typu weryfikacje można przeprowadzić na podstawie 
różnych parametrów. Najczęściej w obliczeniach uwzględnia się dopuszczalne 
przyspieszenia powstające w wyniku ruchu pojedynczych osób i grup pieszych. 
Istnieją jednak opisy alternatywne, z czego najwygodniejsze jest zdefiniowanie 
wartości średniej kwadratowej przyspieszeń pomostu [12]. Definicja ta wyraża się 
następującym wzorem:  
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gdzie: ( )x t&&  jest zapisem przebiegu wartości przyspieszenia w czasie, a czasy t1 i t2 
określają początek i koniec rozważanego przedziału czasowego. 

W roku 1997 Y. Kajikawa i T. Kobori [6] zbadali warunki, w których kładka 
pod obciążeniem pewnej liczby pieszych może przekroczyć warunki użytkowal-
ności. Zakładając rozkład Poissona pojawiania się pieszych na kładce i rozkład 
normalny prawdopodobieństwa odpowiedzi konstrukcji na ruch użytkowników, 
opisali oni użytkowalność kładki jako procentowy udział pieszych, którzy odczuli 
nieakceptowalny w ich odczuciu poziom drgań pomostu. 

Przyjęcie innych opisów jest także możliwe. Niezawodność użytkową kładki 
można łatwo zdefiniować, jeżeli znane są rozkłady prawdopodobieństwa 
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odczuwania przez pieszych drgań konstrukcji o określonym poziomie. Takie 
założenie jest w pełni uzasadnione, gdyż ludzie w różnym wieku lub różnej wagi  
w zupełnie odmienny sposób reagują na określone ruchy pomostu obiektu. Jeżeli 
rozkłady prawdopodobieństwa przyspieszeń kładki i percepcji pieszego będą mogły 
zostać przedstawione jako rozkłady normalne, to można wprowadzić następujący 
indeks niezawodności kładki 

 
2 2 1/2( )

a h
s

a h

µ µ
β

σ σ
−

=
+ ,

 (4)  

gdzie: µa oraz µh  są odpowiednio wartością średnią przyspieszenia konstrukcji oraz 
wartością średnią przyspieszenia powodującego dyskomfort użytkownika kładki, 
natomiast σa oraz σh są odchyleniami standardowymi tych wartości. 

Korzystając z wypisanego powyżej wzoru (4), łatwo jest zdefiniować wzór na 
współczynnik niezawodności kładki: 

 ( )1 1s sf sR p β= − = − Φ − , (5)  

gdzie: psf jest prawdopodobieństwem przekroczenia stanu użytkowalności kładki ze 
względu na dynamikę obiektu, a funkcja Φ(·) jest funkcją standardowego rozkładu 
normalnego. 

2.3. Metoda Monte Carlo 

Najprostszym, a jednocześnie najbardziej skutecznym sposobem wyznaczania 
parametrów rozkładów zarówno odpowiedzi dynamicznej obiektu (µa σa), jak  
i odczucia pieszego (µh σh) jest metoda Monte Carlo. Zgodnie z jej podstawami 
teoretycznymi, aby uzyskać poprawne wyniki, liczba próbek zastosowanych w obli-
czeniach powinna być stosunkowo duża. Najprostszym sposobem ograniczenia tej 
liczby jest sprawdzanie zbieżności na każdym kroku rozwiązania [5]. Gdy w kolej-
nym kroku wybrane parametry – zazwyczaj ograniczone do wartości średniej oraz 
odchylenia standardowego – stabilizują się, wówczas obliczenia są przerywane. 
Rozwiązanie uzyskuje się w następujących etapach: 
a) przyjęcie losowych rozkładów parametrów opisujących obciążenie pieszymi, 
b) generowanie losowych obciążeń pieszymi (realizacji), 
c) wykonanie obliczeń dla kolejnych realizacji, za każdym razem sprawdzając 

estymatory wartości średniej i odchylenia standardowego wybranego parametru, 
w tym przypadku maksymalnego przyspieszenia a konstrukcji 
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gdzie: ˆaµ  jest estymatorem wartości oczekiwanej, σ̂ a  estymatorem odchylenia 
standardowego, LR – liczbą realizacji, a LRmax – maksymalną liczbą realizacji, 
która w tym przypadku jest teoretycznie nieskończona. Obliczenia przerywa się, 
gdy ˆaµ  i σ̂ a  obliczone w kolejnych krokach nie będą się znacznie różnić. 
Odrębnym problemem jest zdefiniowanie dopuszczalnych różnic w taki sposób, 
aby uzyskane rozwiązanie uznać za dokładne. 

3. Obliczenie niezawodności modelu kładki dla pieszych 

3.1. Model kładki 

Konstrukcję nośną kładki zaprojektowano jako jednoprzęsłową belkę z dźwiga-
rami kratowymi o rozpiętości teoretycznej 40,0 m. W przekroju poprzecznym 
model kładki składa się z 2 dźwigarów kratowych o stałej wysokości, odchylonych 
od pionu pod kątem 10°. Rozstaw osiowy pasów górnych dźwigarów wynosi 
3,6 m. Wszystkie elementy kratownicy zaprojektowano z rur stalowych wykona-
nych ze stali 18G2A (S355J2+N). Stalowa płyta ortotropowa pomostu ma szero-
kość 3,4 m, a jego szerokość użytkowa wynosi 3 m. Połączenie pomostu z dźwiga-
rami (pasami górnymi dźwigarów) jest zrealizowane za pomocą U-kształtnych 
przepon poprzecznych, w rozstawie co 2 m. Płyta pomostu wyprofilowana jest  
w sposób zapewniający jej właściwe odwodnienie. Konstrukcja podparta jest na 
dwóch żelbetowych przyczółkach. Na każdym znajdują się dwa ciosy podłożys-
kowe, po jednym pod każdym dźwigarem. Posadowienie przyczółków zaprojek-
towano jako bezpośrednie.  

Wszystkie obliczenia dynamiczne, podobnie jak statyczne (deterministyczne), 
wykonano w programie SOFiSTiK [9]. Kładkę wymodelowano za pomocą 39 265 
węzłów i 20 198 elementów. Zastosowano ten sam przestrzenny model do obliczeń 
statycznych i dynamicznych.  

 

 
Rys. 1.  Wizualizacja modelu obliczeniowego kładki (SOFiSTiK – Animator) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Środowisko programu SOFiSTiK AG v. 23. 
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Obliczenia statyczne wykazały, że konstrukcja spełnia warunki nośności [1].  
W dalszym ciągu zostanie przedstawiona wyłącznie analiza dynamiczna. 

3.2. Drgania własne 

W tabeli 2 przedstawiono pierwsze 10 częstości drgań własnych modelu kładki, 
a na rysunku 2 zaprezentowano pierwszą postać drgań. Wykonane obliczenia 
pozwalają określić, czy model kładki jest na tyle podatny, że jego niezawodność 
użytkowa może zostać obniżona. 

 
Tab. 2. Pierwsze 10 częstotliwości drgań własnych kładki, obliczonych programem SOFiSTiK 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f[Hz] 2,89 3,52 4,57 7,09 7,84 8,88 9,07 11,08 11,29 11,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Środowisko programu SOFiSTiK AG v. 23. 

 
Rys. 2.  Pierwsza postać drgań własnych kładki dla pieszych (SOFiSTiK – Animator) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Środowisko programu SOFiSTiK AG v. 23. 

 
Pierwsza postać drgań, odpowiadająca drganiom w płaszczyźnie poziomej po-

mostu, jest najważniejsza ze względu na to, że jej częstotliwość wynosząca 2,89 Hz 
jest zbliżona do częstotliwości, z jaką poruszają się piesi. Zbliżone częstotliwości 
ruchu pieszego i częstości drgań własnych kładki mogą doprowadzić do zjawiska 
rezonansu – mała siła może spowodować duże drgania. Druga postać drgań 
odpowiada drganiom w płaszczyźnie pionowej, a odpowiadająca jej częstotliwość 
to 3,52 Hz. Pozostałe postacie drgań własnych mają znacznie wyższą częstotliwość 
i nie były brane pod uwagę w obliczeniach. 

3.3. Losowe obciążenie kładki pieszymi 

Pomost kładki został wymodelowany z czterowęzłowych elementów powło-
kowych o wymiarach 0,1×0,1 m. Tak gęsty podział siatki pozwolił na zbliżone do 
rzeczywistości odwzorowanie zasięgu kroku pieszego. Na pomoście kładki podział 
na elementy skończone wyznacza 10 ścieżek. Parametrami losowymi analizy są 
ścieżki, po których poruszają się piesi (liczby całkowite od 1 do 10) oraz ciężary 
pieszych i ich prędkości. Przyjęte średnie prędkości ruchu pieszych pozwoliły na 
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założenie, że w każdej serii obliczeń wystarczy wprowadzenie na kładkę 30 sił 
modelujących pieszych, aby symulować ruch tłumu bliski rzeczywistemu.  

Obciążenie pieszymi zostało zdefiniowane jako ruchome obciążenie skupione, 
opisane za pomocą równania (1). Graniczne wielkości parametrów pieszego i jego 
ruchu zostały określone na podstawie dostępnej literatury [4, 12]. Każdy parametr 
równania został zdefiniowany jako zmienna losowa. Ciężar statyczny obciążenia  
P jest losowany z rozkładu równomiernego w przedziale 0,4 kN ≤ P ≤ 1,2kN (dla 
jednej osoby), aby odzwierciedlić różnorodność masy ciała pieszego lub grupy 
pieszych. Do opisu zachowania pieszych, określonego przez indywidualny 
parametr αi (0,40 ≤ αi ≤ 1.60), przyjęto rozkład normalny ucięty. Prędkość oraz 
częstotliwość jego kroku fs są także generowane za pomocą odpowiednich gaus-
sowskich rozkładów prawdopodobieństwa. Podobną koncepcję obciążenia stocha-
stycznego zaproponowano w pracy na temat probalistycznego opisu niezawodności 
użytkowej kładek dla pieszych [11]. 

Tak wygenerowane siły skupione wprowadza się kolejno na obiekt. Każde 
następne obciążenie wstępuje na kładkę co sekundę. Czas trwania próby, wg zało-
żenia wspomnianego powyżej, ustala się zatem na 30 sekund. W modelu obciąże-
nia przewidziano również możliwość jednoczesnego pojawienia się na obiekcie 
kilku osób idących w grupie w sposób zsynchronizowany. Zgodnie z badaniami  
A. Flagi [4] przyjęto, że grupę stanowią dwie lub trzy osoby. Wówczas wszyscy 
oni zostają opisani identycznymi parametrami dynamicznymi, jedynie ich ciężar 
jest dobierany z osobna z rozkładu równomiernego. Należy podkreślić, że wg 
przeprowadzonych pomiarów [4] koordynacja ruchu pieszych w grupie większej 
niż trzy osoby praktycznie nie jest możliwa. W ten sposób wygenerowano strumień 
pieszych o gęstości d ≤ 0,25 osoby/m2, która to wartość [wg 4] spełnia wymogi 
polskich normatyw obciążeniowych.  

 

 
Rys. 3.  Losowe obciążenie dynamiczne kładki – przykład kolejnych kroków obliczeniowych algorytmu 

(jedna siła dla t=0 s; dwie dla t=1 s; trzy dla t=2 s itd.) 
Źródło: A. Adamowicz, Probabilistyczny opis niezawodności użytkowej kładek dla pieszych (praca magisterska), 
Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010. 
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3.4. Wyniki obliczeń  

W obliczeniach zastosowano metodę Monte Carlo. Wygenerowano 10 realizacji 
obciążenia pieszymi. Następnie za pomocą programu SOFiSTiK [9] obliczono 
wywołane takim obciążeniem ekstremalne przyspieszenia pionowe konstrukcji 
pomostu. Niewielka liczba analizowanych realizacji wynikała jedynie ze znacznej 
pracochłonności programowania plików wsadowych programu i długiego czasu 
obliczeń uszczegółowionego modelu numerycznego konstrukcji.  

Podsumowując rezultaty obliczeń – nie można jednoznacznie wyznaczyć liczby 
osób, która wywołuje największe drgania kładki (tab. 3). Wyniki te potwierdzają 
losowość przebiegów obciążenia pieszymi kładki. 

Aby w pełni opisać mechaniczną odpowiedź kładki, dla każdej realizacji 
wykonano analizę maksymalnych przyspieszeń oddzielnie w chwili, gdy na kładce 
znajduje się 5 oraz 10 osób, a także maksymalne przyspieszenia niezależnie od 
liczby osób obciążających konstrukcję. W każdym z tych przypadków, korzystając 
ze wzorów (6), obliczono wartość średnią przyspieszenia i jego odchylenie 
standardowe. Rysunek 4 prezentuje przykładowe wykresy zbieżności funkcji 
wartości średniej i odchylenia standardowego maksymalnego przyspieszenia 
kładki. 

 
Tab. 3. Maksymalne wartości przyspieszeń pomostu kładki  

i odpowiadająca im liczba osób 

Lp. Liczba osób na 
kładce 

Maksymalne 
przyspieszenie [m/s 2] 

  1. 14 1,59 
  2. 11 1,56 
  3. 21 1,22 
  4. 20 1,37 
  5. 20 1,06 
  6. 11 1,15 
  7. 22 1,48 
  8. 11 1,1 
  9. 22 1,47 
10. 22 1,27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Środowisko programu SOFiSTiK AG v. 23. 

 
Analizując wykresy z rysunku 4, możemy dostrzec szybką stabilizację 

rozwiązania. Można przyjąć, że wyznaczona wartość oczekiwana i odchylenie 
standardowe (wzór 6) wyznaczone dla 10 realizacji w sposób realistyczny opisują 
mechaniczną odpowiedź mostu na losowe obciążenie ruchome. Obliczone wartości 
przedstawiono w dwóch pierwszych kolumnach tabeli 4. 

Zakładając, że mechaniczna odpowiedź konstrukcji jest opisana rozkładem 
normalnym (centralne twierdzenie graniczne), możemy wyznaczyć ekstremalne 
wartości przyspieszenia – prawdopodobne najmniejsze i największe przyspieszenia 
pomostu (kolumna 4 i 5 w tabeli 4). Obliczenia probabilistyczne pozwalają 
określić, że w wyznaczonym przedziale mieści się ponad 99,5% wszystkich 
możliwych wyników. 
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Rys. 4.  Wartości oczekiwane i odchylenia standardowe maksymalnego przyspieszenia pionowego 

pomostu kładki – dowolna liczba pieszych na kładce 
Źródło: A. Adamowicz, Probabilistyczny opis niezawodności użytkowej kładek dla pieszych (praca magisterska), 
Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010. 

 
Tab. 4. Wyniki obliczeń obciążenia losowego kładki dla pieszych 

Liczba osób na kładce ˆaµ  [m/s 2] ˆaσ  [m/s 2] 
ˆ ˆ3a aµ σ−  

[m/s 2] 

ˆ ˆ3a aµ σ+  

[m/s 2] 
5 0,81 0,17 0,30 1,32 
10 0,97 0,21 0,34 1,60 
Od 1 do 30 1,33 0,18 0,79 1,87 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.5. Niezawodność użytkowa kładki 

Podstawowym celem analizy dynamicznej jest wskazanie prawdopodobieństwa, 
z jakim można określić kładkę jako niezawodną, tj. niepodlegającą drganiom lub 
przyspieszeniom na tyle dużym, aby zostały przekroczone pewne ustalone progi 
graniczne. Według K. Winkelmanna i M. Malinowskiego [10] progi te wynoszą 
odpowiednio: 0,35 m/s2 – normowy próg dopuszczalności przyspieszeń kładki, 
0,70 m/s2 – wartość, przy której na kładce odczuwalne są drgania, 1,00 m/s2 – 
wartość, przy której drgania stają się uciążliwe dla poruszającego się pieszego, 
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6,00 m/s2 – wartość, dla której należy stwierdzić awarię kładki i wyłączyć ją  
z użytkowania. 

Jak można zauważyć, wyniki średnich arytmetycznych z badań (tab. 4) są 
wyższe niż 0,35 m/s2. Oznacza to, że drgania kładki będą odczuwane przez 
użytkowników i mogą stać się dla nich uciążliwe. Jedynie w przypadku, gdy na 
kładce porusza się pięcioro pieszych, drgania osiągają wartość, przy której stają się 
już odczuwalne, ale jeszcze nie kwalifikują się do drgań uciążliwych dla 
użytkowników obiektu (a = 0,81 m/s2). Natomiast wartości maksymalne 
wynoszące 1,32 m/s2 (tab. 4) są już drganiami uciążliwymi dla pieszych. Podobna 
sytuacja zachodzi dla ruchu 10 pieszych (tab. 4). 

Niezawodność użytkową wyznaczono dla losowego obciążenia kładki 30 
osobami, dla którego µa = 1,33 m/s2 oraz wartości σa = 0,18 m/s2 (tab. 4). Ponadto, 
zakładając wg polskich norm projektowych oraz za J. Górskim [5] wartości  
µh = 1,00 m/s2, a także σh = 0,10 m/s2, możemy obliczyć wg wzoru (4) współ-
czynnik użytkowalności kładki βs = 1,603 oraz wg wzoru (5) współczynnik 
niezawodności kładki Rs = 0,94845. Wartość współczynnika Rs <1,0000 potwier-
dziła wyniki umieszczone w tabeli 4, wskazujące, że drgania kładki przekraczają 
parametry przyjęte za dopuszczalne. Zatem nie zostaje spełniony warunek, który 
jest narzucony na dopuszczenie kładki do użytku publicznego. Oznacza to, że 
pomimo spełnienia warunków konstrukcyjnych, kładka nie spełnia warunków 
użytkowalności dynamicznej.  

4. Podsumowanie 

Współczesne komercyjne programy komputerowe, a także szybkie komputery 
umożliwiają zastosowanie metody Monte Carlo w rozwiązaniu nawet najbardziej 
skomplikowanych zagadnieniach stochastycznych. Należy podkreślić, że żadne 
inne narzędzia, jak np. programy wykorzystujące stochastyczną metodę elementów 
skończonych, metody perturbacyjne i inne [3], nie pozwalają na uzyskanie 
wiarygodnych wyników.  

Wyniki obliczeń dynamicznych pokazują, że przyspieszenie konstrukcji od 
ruchu pieszego mieści się w normowych wartościach dopuszczalnych jedynie  
w przypadku, gdy na kładce znajduje się mniej niż 5 osób. Należy podkreślić, że  
o określeniu odpowiedniej kategorii kładki decyduje prawdopodobieństwo poja-
wienia się na kładce określonej liczby osób [4]. W przypadku zapewnienia 
komfortu dla dowolnej liczby pieszych kładka powinna zostać wzmocniona ze 
względu na drgania pionowe. Wzmocnienie kładki może być zrealizowane np. 
poprzez pogrubienie płyty pomostu. Z uwagi na specyfikę zachowania 
dynamicznego kładki – pierwsza postać drgań związana jest z ruchem poziomym – 
należałoby także sprawdzić ten kierunek wymuszenia. W niniejszej pracy nie 
rozpatrywano tzw. obciążenia wandalicznego ani biegów czy skoków pojedynczej 
osoby lub grupy osób.  
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Jak wykazały obliczenia, możliwe jest sprawdzenie użytkowalności i niezawod-
ności kładki przez inżyniera za pomocą analizy stochastycznej w połączeniu  
z komercyjnymi programami, zarówno na etapie projektowania, jak i wznoszenia 
konstrukcji. Ponadto, używając pojęcia niezawodności, można wprowadzić do 
standardów projektowania dobrze opisane metody szacowania awarii użytkowania 
obiektów. 

Niniejsze podejście optymalizuje ogólnie respektowane procedury normowe na 
zasadzie zindywidualizowania obliczania odpowiedzi dynamicznej rozpatrywa-
nego w danym zadaniu obiektu mostowego. Przedstawiona tutaj procedura bierze 
pod uwagę kładkę w jej odpowiednich wymiarach i rozpiętości, oryginalnej sztyw-
ności oraz uwzględnia pełen obraz środowiska jej funkcjonowania (włączając w to 
wspomnianą w tekście pełną indywidualizację grupy pieszych na obiekcie), a nie 
wzorem normatyw jedynie kategoryzuje obiekt w szeroką grupę mu podobnych, 
traktowaną w obliczeniach inżynierskich niemalże jednakowo. 

Literatura 

1. Adamowicz A., Probabilistyczny opis niezawodności użytkowej kładek dla pieszych. 
Dyplom magisterski. Opiekunowie: dr hab. inż. J. Górski, mgr inż. M. Malinowski, 
mgr inż. K. Winkelmann, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska, 2010. 

2. Biliszczuk J., Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa 2005. 

3. Figueiredo F.P., da Silva J.G.S., de Lima L.R.O., da S. Vellasco P.C.G., de Andrade 
S.A.L., A parametric study of composite footbridges under pedestrian walking loads, 
„Engineering Structures”, 30, 2008, s. 605–615. 

4. Flaga A., Pańtak M., Dynamic serviceability requirements of footbridges with the 
probability of occurrence of vibration generated by people, 51. Konferencja Naukowa 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2005, s. 41-48.  

5. Górski J., Non-linear models of structures with random geometric and material 
imperfections. Simulation-based approach, „Monografie” 68, Wydawnictwo Politech-
niki Gdańskiej, Gdańsk 2006 

6. Kajikawa Y., Kobori T., Probabilistic approaches to the ergonomical serviceability of 
pedestrian-bridges, „Transactions of JSCE”, 9, 1977, s. 86–87. 

7. Madaj M., Sturzbecher K., Wołowicki W., Badania dynamiczne kładki dla pieszych  
o pomoście kompozytowym, „Inżynieria i Budownictwo”, 1-2, 2009, s. 85-88. 

8. Salamak M., Łaziński P., Badania odbiorcze śląskich kładek dla pieszych, „Drogi 
Lądowe, Powietrzne, Wodne”, 10, 2008, s. 75-81. 

9. SOFiSTiK Manuals for ASE, DYNA, SOFiLOAD, SOFiSTiK AG v. 23, 
Oberschleissheim, 2007.s 

10. Winkelmann K., Malinowski M., Stochastyczny model analizy niezawodności kładek 
dla pieszych, 55. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  
i Komitetu Nauki PZITB, 2009, s. 93–100. 

11. Żółtowski K., Pieszy na kładkach. Obciążenia i odpowiedź konstrukcji, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007. 



Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt 13 

 

108 

 

12. Živanović S., Pavic A., Reynolds P., Vibration serviceability of footbridges under 
human-induced excitation: a literature review, „Journal of Sound and Vibration”, 279, 
2005, s. 1–74. 

 
 

STOCHASTIC MODEL OF RELIABILITY ANALYSES OF 
PEDESTRIAN BRIDGES 

Abstract: Vibration serviceability state of pedestrian bridges is considered. Imperfections in the 
human walking force are described as changes in walking factors. Probability distributions of 
walking frequencies, step length, and amplitude of walking force are taken into account. The Monte 
Carlo method is applied. The generated realizations of the loads formulate a set of initial data for 
numerical calculations. To reduce the number of the considered samples a convergence analysis of 
the results is performed. The probability description of maximal vertical acceleration is obtained. The 
results are presented as a probability that the required level of vibration will not be exceeded.  
A reliability describing the footbridges serviceability state is also estimated. The probabilistic based 
approach can be used for future optimizations of footbridge design codes due to the dynamic force 
loads. 
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