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W pracy przedstawiono jakościową oraz ilościową charakterystykę wód rze
cznych w dwóch małych zlewniach nizinnych o zróżnicowanych glebach i różnej 
strukturze ich użytkowania. Wyniki opracowano na podstawie 14-letnich zbiorów 
obserwacyjnych i pomiarowych, co pozwoliło określić ekstremalne zróżnicowa
nia chemizmu wód. Przedstawione wyniki mogą posłużyć do analizy stężeń 
poszczególnych składników chemicznych oraz do określenia bilansu w ujęciu 
opad-odpływ [Kostecka, Kostecki 1977, Witkowski 1985].

ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono na obszarach o zróżnicowanych właściwościach glebo- 
wo-rolniczych w zlewniach: Mławce Górnej o powierzchni 67,7 km2, oznaczonej 
na mapie symbolem I, i Sonie Zachodniej o powierzchni 71,2 km2, oznaczonej 
symbolem II, zlokalizowanych w obrębie Niecki Mazowieckiej (rys. 1). Próby 
wody rzecznej pobierano raz na tydzień w przekrojach wodowskazowych z nurtu 
rzeki bezpośrednio do pojemników, po uprzednim ich przepłukaniu bieżącą wodą. 
Wodę opadową natomiast zbierano do rozmieszczonych na stacjach opadowych 
trzech pojemników z lejami. Dobowe opady zlewano do pojemnika, utrwalając 
próby toluenem, a następnie w większych partiach (miesięcznych) przewożono je 
do laboratorium.

Azot w formach azotanowej i amonowej oraz fosfor oznaczano przy zastoso
waniu metody kolorymetrii automatycznej. Pozostałe składniki nawozowe, tj. 
potas, magnez i wapń, oznaczano metodą absorpcji atomowej (ASA). Ilości 
wnoszonych i wymywanych składników nawozowych obliczono na podstawie 
iloczynów ich stężeń oraz objętości dobowych opadów i przepływów.

Niezależnie od ilościowych i jakościowych charakterystyk odpływu rzecznego 
określono w badanych zlewniach niektóre parametry glebowe i rolnicze. Spadki 
terenu określono z map topograficznych w skali 1:25000, a gęstość sieci rzecznej
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RYSU NEK  1. Lokalizacja badanych zlewni 
FIGURE 1. Localization of catchments under study

scharakteryzowano na podstawie liczby węzłów hydrograficznych w km/km2. 
Strukturę użytkowania gleb w poszczególnych zlewniach określono z materiałów 
znajdujących się w gminnych komórkach geodezyjnych. Natomiast informacje o 
poziomie nawożenia mineralnego uzyskano z urzędów gminnych.

W zakresie metodyki badań przeprowadzono analizę zawartości N -N 03 w 
odpływach rzecznych przy różnej częstotliwości poboru prób wody (tab. 1). W 
ten sposób określono zmienność czasową charakterystyk jakościowych odpływu 
rzecznego. Z analizy tej wynika, iż częstotliwość pobierania prób wód powierz
chniowych do analiz chemicznych nie powinna być mniejsza niż raz na tydzień.

CHARAKTERYSTYKI BADANYCH ZLEWNI

Charakterystyki geomorfologiczne i glebowe

W zlewni Mławki Górnej dominującym elementem rzeźby terenu są ciągi silnie 
zarysowanych wzgórz morenowych, których kulminacje przekraczają 200 m 
n.p.m. Przeważają tu gleby bielicowe i rdzawe, wytworzone z piasków luźnych i
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TA B ELA  1. Charakterystyki statystyczne zawartości N -N O 3 w odpływ ach rzecznych przy róż
nej częstotliwości poboru prób wody 

TA B LE 1. Statistical characteristics o f N -N O 3 content in stream water calculated 
for various frequences o f sam pling

N X 8 a V[%]
Rzeka -  river M ław ka G órna (1980 r•)

106 0,48 0,021 0,09 - 4,4
52 0,40 0,021 0,10 1,11 5,2
26 0,33 0,021 0,13 1,44 6,4
12 0,83 0,133 0,35 3,88 16,0

6 1,38 0,249 0,44 4,89 18,0

R zeka -  river Sona Zachodnia (1980 r.)
160 1,35 0,115 0,22 - 8,5

52 1,53 0,192 0,39 1,77 12,5
26 1,48 0,274 0,56 2,54 18,5
12 1,43 0,391 0,85 3,86 27,3
6 1,08 0,177 0,43 1,95 16,4

Objaśnienia- -Explanations: _
N -  liczba pomiarów w roku -  number of sampling within a year; x -  średnie wartości stężeń -  average con
centration; Ô -  odchylenie standardowe -  standard deviation; ji -  przedział ufności -  confidence interval;
V -  współczynnik zmienności -  coefficient of variation

к
a M-106 i 160

słabogliniastych. W dolinach rzecznych natomiast występują gleby torfowe i 
murszowate. Struktura użytkowania gleb na terenie zlewni przedstawia się nastę
pująco: grunty orne zajmują 63,0%, łąki i pastwiska -  11 ,0%, a lasy 21% całko
witej powierzchni zlewni. Nawożenie mineralne (NPK) w czystym składniku w 
okresie badań nie przekraczało 1 0 0  kg/ha/rok.

Zlewnia Sony Zachodniej graniczy od zachodu z pasmem moren czołowych 
biegnących od Mławy. Na południe i południowy zachód od tej wyżyny znajduje 
się rozległe obniżenie, powstałe w wyniku erozji i denudacji. Przeważają tu gleby 
brunatne właściwe i czarne ziemie wytworzone z glin i iłów, a w dolinach 
rzecznych zalegają gleby mułowo-murszowe i mineralno-murszowe.

Struktura użytkowania gleb przedstawia się następująco: grunty orne zajmują 
81,0%, łąki i pastwiska — 12,5% oraz lasy — 1,7% całkowitej powierzchni zlewni. 
Nawożenie mineralne (NPK) w czystym składniku w okresie badań kształtowało 
się na poziomie 2 0 0  kg/ha/rok.

Warunki klimatyczne i hydrologiczne

Według podziału na regiony klimatyczne [Atlas Hydrologiczny Polski 1987], 
badane zlewnie Mławki Górnej i Sony Zachodniej zlokalizowane są prawie 
całkowicie w regionie Mazowiecko-Podlaskim.

Średnia roczna temperatura powietrza różni się między badanymi zlewniami 
od 1 do 2°C, co uwidacznia się podczas roztopów. Średnie roczne sumy opadów 
uzyskiwane w czasie badań są porównywalne z wynikami przedstawionymi w
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Atlasie Hydrologicznym dla tego regionu. Większe sumy opadów dotyczące 
zlewni Mławki Górnej w porównaniu ze zlewnią Sony Zachodniej należy wiązać 
z wyższym usytuowaniem tej zlewni nad poziomem morza oraz bliskością jezior 
mazurskich. Parowanie z powierzchni wody w okresie letnim (V-Х ) w badanych 
zlewniach kształtowało się na poziomie 460 mm [Atlas Hydrologiczny]. Dane 
hydrologiczne i opady przedstawiono na rysunku 2. Jeżeli chodzi o średnie roczne 
odpływy w wieloleciu, to są one bardziej zróżnicowane dla zlewni Sony Zachod
niej o cięższych glebach niż w zlewni Mławki. Minimalny roczny odpływ z Sony 
Zachodniej kształtował się na pozionie 50 mm.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Stężenie badanych składników nawozowych (N-N03, N-NH4, P, K, Mg i Ca) 
w wodach odpływających jest wynikiem transformacji opadów w odpływ oraz 
oddziaływania różnych czynników i procesów na środowisko glebowe [Starmach 
i in. 1976, Tarwid i in. 1988, Witkowski 1970]. Średnie i ekstremalne stężenia 
badanych składników w odpływach ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej 
za okres 1976-1989 przedstawiono w tabeli 2. Dane te wykazują, że zlewnia 
reprezentująca przeciętnie żyzne gleby charakteryzuje się odpływami o wyższych 
stężeniach badanych składników niż zlewnia o słabszych glebach. Poza tym 
można stwierdzić, iż największą zmiennością stężeń charakteryzuje się: azot w 
formach azotanowej i amonowej -  odpowiednio 61 i 62% oraz 42 i 79% w 
zlewniach Mławki i Sony. Duża zmienność stężeń tych składników w glebie i w 
wodach rzecznych wiąże się z warunkami rozkładu masy organicznej oraz pobie
raniem azotanów przez system korzeniowy roślin w okresie wegetacji. Poza tym 
wyższe stężenia poszczególnych składników nawozowych w wodach rzecznych 
w zlewni o żyźniejszych glebach mają związek z wyższą produkcją rolną i większą 
obsadą inwentarza żywego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Należy 
uwzględnić również to, iż zlewnie o żyźniejszych glebach charakteryzują się 
zmniejszonymi odpływami rzecznymi, co może mieć wpływ na wzrost stężeń 
składników nawozowych. Na wykresach (rys. 3-8) przedstawiono roczne i średnie 
dla wielolecia 1976-1989 ilości badanych składników nawozowych w odpływach 
rzecznych.

Jak wynika z wykresów, ilości wynoszonych z odpływem składników nawo
zowych nie zawsze kształtowały się relatywnie do objętości odpływu, co wyraźnie 
widać na przykładzie azotanów (rys. 3). W okresach wegetacji, podczas intensyw
nego pobierania tych składników przez rośliny, zdarza się, że przy dużych odpły
wach ilości wynoszonych azotanów są minimalne. Zróżnicowanie wymywania 
N -N 03 kształtowało się w zlewni Sony Zachodniej od 0,72 kg/ha w roku 1976 do 
13,5 kg/ha w roku 1988. Natomiast wynoszenie ze zlewni K, Mg i Ca wiąże się 
głównie z wielkością odpływów rzecznych. Próba określenia zależności między 
średnią roczną zawartością składników a odpływami ze zlewni Mławki Górnej i 
Sony Zachodniej charakteryzuje się następującymi współczynnikami korelacji: 
dla К odpowiednio 0,81 i 0,89, dla Mg — 0,79 i 0,87, dla Ca -  0,70 i 0,62, natomiast 
dla N-NO3 tylko 0,05 i 0,51 oraz dla P -  0,21 i 0,61.

Poza tym w latach 1981-1989 określano ilość i jakość opadów atmosferycz
nych w wymienionych dwóch zlewniach. Średnie roczne ładunki składników 
nawozowych wnoszone z opadami do gleb zlewni Mławki Górnej i Sony Zachód-
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RYSUNEK 2. Kształtowanie się opadów i odpływów w zlewniach Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 2. The courses of precipitation and river outflow for Upper Mławka and West Sona catchments ^
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RYSUNEK 3. Ilości N-NO3 w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 3. N-NO3 content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments
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RYSUNEK 4. Ilości N-NH4 w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 4. N-NH4 content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments NJ4D
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RYSUNEK 5. Ilości P w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 5. P content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments
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RYSUNEK 6. Ilości К w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 6. К content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments
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RYSUNEK 7. Ilości Mg w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 7. Mg content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments

SONA



Ca
 

[k
g/

ha
]

M Ł A W K A śr. ilość Ca i odpływu
avr. content of Ca and outflow

E
E

=3
o

CL
"O

115 kg/ha 

165 mm

1U  k g /b a  

131mm

la ta  - y e a r s

RYSUNEK 8. Ilości Ca w odpływach rzecznych ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej
FIGURE 8. Ca content in streamflows for Upper Mławka and West Sona catchments UjOo
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TA B ELA  2. Średnie i ekstrem alne stężenia składników naw ozowych w w odach rzecznych
z a ła ta  1976-1989 (n=728)

TA B LE 2. A verage and extremal values o f nutrient elem ents concentration in stream w ater 
during the period 1976-1989 (n=728)

Składniki M ławka Górna Sona Zachodnia
Elem ents średnie

mean
max. min. V [% ] średnie

mean
max. min. V [%]

Przepływy jednostkow e 
Stream flows individual 
[l/s /k m 2]
Składniki, nutrients 
[m g/dm 3]

5,9 74,7 1,7 4,20 241,30 0

N -N O 3 1,02 7,02 0,01 60,9 2,22 16,80 0,01 62,4
N -N H 4 0,14 2,00 0,01 42,1 0,16 2,11 0,01 79,4
P 0,06 0,67 0,001 40,3 0,15 0,77 0,001 46,1
К 2,60 13,00 0,8 28,0 11,40 49,60 3,1 27,2
Mg 9,20 18,70 4,0 10,8 29,00 86,00 5,1 22*6
Ca 62,30 166,00 24,0 16,2 86,80 320,00 27,0 25,4
pH - 8,3 5,8 - - 8,4 6,0 —

niej przedstawiono w tabeli 3. Wynika z niej, iż zróżnicowanie składników 
wprowadzanych z opadami jest mniejsze aniżeli odprowadzonych z odpływami 
rzecznymi. Porównywanie danych wskazuje, że wynoszenie azotu i fosforu ze 
zlewni było mniejsze niż wnoszenie tych składników (tab. 4). Świadczy to o 
wiążącej -  sorpcyjnej roli gleb w stosunku do tych pierwiastków. Wymywane ze 
zlewni ilości potasu, magnezu i wapnia były natomiast większe niż wnoszone z 
opadami. Jeżeli chodzi o azotany, to, analizując poszczególne lata w okresie 
1981-1989 zarówno pod kątem opadów atmosferycznych jak i odpływów rzecz
nych, można zauważyć tendencje do wzrostu ich wymywania.

TA BELA  3. Średnie roczne ilości składników nawozowych [kg/ha] wnoszonych z opadami 
na obszar zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej w latach 1981-1989 

TA BLE 3. A verage annual loads of nutrients [kg/ha] falling down on catchm ent area 
with precipitation in case stady of M ławka and Sona catchm ents in 1981-1989

Składniki
Elem ents

Rok -  Year Półrocze -  Half- 
(X I-IV )

•year Półrocze -  Half- 
(V -X )

■year

M ławka Sona M ławka Sona M ławka Sona

N-NO3 7,93 6,79 3,72 2,98 4,21 3,81
N-NH4 3,58 4,45 1,42 2,21 2,16 2,24
P 0,40 0,42 0,17 0,12 0,23 0,30
К 4,76 7,29 2,19 2,24 2,57 5,05
Mg 2,90 4,13 1,30 1,63 1,60 2,50
Ca 38,10 33,50 15,70 14,5 22,40 19,00
Opady -  precipitation 584,00 442,00 228,40 158,40 355,60 283,60
[mm]
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T A B ELA  4. B ilans składników naw ozowych w ujęciu opad -  odpływ za okres 1981-1989 
TA B LE 4. The balance o f nutrients in precipitation-stream flow  case study 

for the period 1981-1989

W yszczególnienie N-NO3 N-NH4 P К Mg Ca
Item [kg/ha/rok]

M ław ka Górna
z opadam i 7,9 3,6 0,40 4,8 2,9 38,1
with precipitation 
z odpływ em  
with stream flow

1,8 0,3 0,13 5,2 16,9 115,0

Różnice 6,1 3,3 0,27 -0 ,4 -1 4 ,0 -7 6 ,9
D ifferences
Sona Zachodnia
z opadami 6,8 4,5 0,42 7,3 4,1 33,5
w ith precipitation 
z odpływ em  
with stream flow

4,1 0,3 0,14 12,6 38,6 114,0

Różnice 2,7 4,2 0,28 -5 ,3 -34 ,5 -8 0 ,6
D ifferences

Najwięcej wątpliwości budzą zwykle metody pomiaru i obliczenia sum opa
dów atmosferycznych [Witkowski 1982]. W związku z tym należy nadmienić, iż 
próby wód opadowych w badanych zlewniach (rzędu 70 km2) były pobierane tylko 
najednej stacji opadowej w każdej zlewni, co przy dużej przestrzennej zmienności 
intensywności opadów może obciążać omawiane wyniki dodatkowym błędem.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę chemiczną wód opadowych i 
rzecznych z małych zlewni nizinnych użytkowanych rolniczo, tj. Mławki Górnej 
i Sony Zachodniej w latach 1976-1989. Dane te dotyczą zarówno stężeń, jak i 
ilości wymywanych składników. Należy podkreślić, że straty niektórych składni
ków były związane w znacznym stopniu z jakością gleb oraz ze strukturą ich 
użytkowania. Porównywane składniki wnoszone z opadami i wynoszone z odpły
wami rzecznymi można uszeregować w dwóch grupach: N -N 03, N-NH4 i P są w 
większych ilościach wnoszone, zaś K, Mg i Ca wymywane. Na podstawie prze
prowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Wieloletnie badania terenowe wykazały, że dla głównych składników nawozo

wych zadowalające rezultaty w zakresie migracji substancji chemicznych w 
zlewni można uzyskać z pomiarów ich stężeń w próbach wody pobieranych co 
tydzień (zmienność 5,2-12,5%).

2. W badanym okresie największe zróżnicowanie stężeń spośród oznaczanych 
składników nawozowych w odpływach wykazywały N-NO3 i N-NH4 . Główne 
źródło ich koncentracji i wymywania z gleby wiąże się z mineralizacją substan
cji organicznej oraz nawożeniem.

3. W rozpatrywanym okresie 1976-1989 średnie ilości składników nawozowych 
wynoszone z odpływami ze zlewni Mławki Górnej i Sony Zachodniej stanowiły
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odpowiednio: dlaN-N 0 3  -  1 ,8  i 4,1, dla N-NH4 - 0,26 i 0,27, dla P - 0,13 i 0,14, 
dla К -  5,2 i 12,6, dla Mg -  16,9 i 38,6 oraz dla Ca -  115 i 114 kg/ha/rok.

4. Bilans składników nawozowych w ujęciu opad-odpływ za lata 1981-1989 w 
zlewniach Mławki Górnej i Sony Zachodniej -  stanowiący różnicę przychodu 
z opadami atmosferycznymi i rozchodu z odpływami rzecznymi -  był dodatni 
dla azotu azotanowego i amonowego oraz fosforu, natomiast ujemny dla potasu, 
magnezu i wapnia (tab. 4).
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SUMMARY

The main object of the work was to determine the quantity of the examined components of fertilizers: 
N-NO3 , N-NH4 , P, K, Mg and Ca in river run-offs from areas of two small drainage basins during 
1976-1989. Due to the fact that both quantity and quality of precipitation have been examined simulta
neously at those drainage basins, it was possible to compare the fertilizers substance obtained with rainfall 
and snowfall, and washed out with the river run-offs. In the scope of N-NO3, N-NH4 and P the advantage 
of input over washing out has been determined at the area of Mławka drainage basin; respectively: for 
about 6 .1, 3.3 and 0.3 and Sona river: for about 2.7,4.2 and 0.3 kg/ha/year. Whereas K, Mg and Ca have 
been washed out in larger quantities - in the Mławka drainage basin respectively: for about 0.4, 14.0 and 
76.9 and in the Sona: for about 5.3, 34.5 and 80.6 kg/ha/year.
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