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S t r e s z c z e n i e 

W pracy oceniono wpływ antropopresji i trwałości lustra wody na wielkość stężenia potasu, so-
du, wapnia i magnezu w wodzie małych, zróżnicowanych florystycznie śródpolnych oczek. Badania 
składu chemicznego wód, pobranych z 10 oczek śródpolnych położonych w powiecie pyrzyckim, 
prowadzono od marca do czerwca w latach 2003–2004. Analizę stężenia metali przeprowadzono 
techniką emisyjnej i absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Statystyczną interpretację wyników po-
miarów oparto na 2-czynnikowej analizie wariancji dla wyodrębnionych grup oczek i lat badań. 
Pierwszy podział oczek uwzględniał zbiorniki bez (1 A) oraz z dodatkowym obciążeniem misy oczka 
(1 B) różnymi odpadami, a drugi – trwałość lustra wody (oczka z wodą w całym okresie wegetacyj-
nym – 2 A oraz oczka wypełnione wodą do czerwca – 2 B). Na podstawie badań florystycznych pro-
wadzonych w okresie wegetacyjnym w 2003 i 2004 r. zidentyfikowano gatunki roślin zarówno 
w wydzielonej strefie buforowej oczek, jak i na tafli wody oraz obliczono dla nich współczynnik sy-
nantropizacji. Ustalono, że brak pełnej strefy buforowej wokół wielu oczek ma wpływ na jakość wo-
dy i możliwości rozwoju roślinności na tafli wody. Duża dostępność, zwłaszcza potasu, wapnia i ma-
gnezu w wodzie oczek zanieczyszczonych różnymi odpadami, przyczynia się do nadmiernego rozwo-
ju makrofitów, co przy niskim poziomie wody w oczkach prowadzi do przyspieszenia procesu ich 
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zarastania. Zmiany warunków uwilgotnienia siedlisk w 2-letnim okresie badań wpłynęły na zmianę 
liczby gatunków roślin w analizowanych oczkach. 

Słowa kluczowe: magnez, potas, sód, śródpolne oczka wodne, wapń, współczynnik synantropizacji 

WSTĘP 

Na obszarach rolniczych obserwuje się przyspieszenie procesu eutrofizacji wód 
śródpolnych oczek wodnych. Niektóre oczka są wypełnione wodą tylko okresowo, 
co sprzyja ich zarastaniu i lądowieniu [PACZUSKI, PACZUSKA 1997; PIEŃKOWSKI 

2004; SKWIERAWSKI 2005]. Zagrożeniem dla funkcjonowania oczek wodnych na 
obszarze Pomorza Zachodniego jest duże zanieczyszczenie wód związkami bio-
gennymi [DURKOWSKI, WORONIECKI 2001; GAŁCZYŃSKA, GAMRAT 2004; GAŁ-

CZYŃSKA i in. 2009]. Sąsiedztwo zabudowań gospodarskich i dróg utwardzanych, 
a także sąsiedztwo pól uprawnych prowadzi do niszczenia brzegów oczek i wypeł-
niania zagłębień osadami deluwialnymi. Brak świadomości ludności o funkcjach 
ekologicznych, jakie pełnią oczka wodne [KOCHANOWSKA, RANISZEWSKA 1999; 
KOC i in. 2001] prowadzi do dodatkowej presji antropogenicznej, związanej z od-
prowadzaniem do nich odpadów budowlanych, motoryzacyjnych, spożywczych, 
hodowlanych, opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin. Również duże 
wahania poziomu wody w zbiornikach i roślinność występująca w strefie buforo-
wej oczek oraz na tafli wody może oddziaływać na skład chemiczny wody. Zabu-
rzenie funkcji biocenotycznych, sozologicznych i krajobrazowych tych zbiorników 
wodnych może negatywnie wpłynąć na bioróżnorodność terenów rolniczych.  

Celem badań było określenie wpływu antropopresji i trwałości lustra wody na 
wielkość stężenia potasu, sodu, wapnia i magnezu w wodzie małych, zróżnicowa-
nych florystycznie śródpolnych oczek. Należy również ustalić, czy duże stężenie 
tych makroskładników pokarmowych może przyczynić się do degradacji tych 
zbiorników. 

METODY BADAŃ 

Do badań wybrano 10 małych, bezodpływowych śródpolnych oczek wodnych, 
położonych koło Żabowa i Ryszewka w powiecie pyrzyckim (województwo za-
chodniopomorskie). Badane oczka (tab. 1) różniły się rodzajem antropopresji 
(zbiorniki bez – 1 A oraz dodatkowym obciążeniem misy oczka odpadami spo-
żywczymi, szczątkami zwierząt, zużytymi opakowaniami z resztkami nawozów 
i środków chemicznych, odpadami bytowymi i transportowymi – 1 B) i trwałością 
lustra wody (oczka z wodą w całym okresie wegetacyjnym – 2 A oraz oczka wy-
pełnione wodą do czerwca – 2 B).  



 M. Gałczyńska i in.: Wpływ antropopresji i trwałości lustra wody na wielkość stężenia…  43 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2013 (VII–IX). T. 13. Z. 3(43) 

Tabela 1. Charakterystyka i podział śródpolnych oczek wodnych 

Table 1. Characteristics and division of mid-field ponds 

Charakterystyka śródpolnych oczek wodnych 
Characteristic of mid-field ponds 

Podział oczek wodnych 
Division of mid-field ponds 

nr oczka 
Pond 

number 

uprawa 
type of crop 

powierzchnia lustra 
wody 

surface area of water 
table 
m2 

głębokość 
wody 

water depth 
m 

antropopresja 
human impact 

trwałość 
stability 

1 
pszenica / rzepak 

wheat / rape 
25 0,20 1 A 2 B 

2 
rzepak / pszenica 

rape / wheat 
30 0,30 1 A 2 B 

3 
rzepak / pszenica 

rape / wheat 
30 0,40 1 A 2 B 

4 
pszenica / rzepak 

wheat / rape 
70 0,30 1 A 2 B 

5 
pszenica / rzepak 

wheat / rape 
16 0,28–0,32 1 A 2 A 

6 
rzepak / pszenica 

rape / wheat 
30 0,50 1 B 2 A 

7 
pszenica / rzepak 

wheat / rape 
500 0,30 1 B 2 A 

8 
nieużytek 

barren land 
18 0,30 1 B 2 A 

9 
nieużytek 

barren land 
370 0,50–1,00 1 B 2 A 

10 
nieużytek 

barren land 
60 0,30 1 B 2 B 

Objaśnienia: 1 A – zbiorniki wodne bez obciążenia odpadami misy oczka, 1 B – zbiorniki wodne z obciążeniem 
misy oczka różnymi odpadami, 2 A – zbiorniki wodne charakteryzujące się trwałością lustra wody w całym okre-
sie wegetacyjnym, 2 B – zbiorniki wodne wypełnione wodą do czerwca. 

Explanations: : 1 A – water bodies not contaminated, 1 B – water bodies  contaminated with different forms of 
wastes and pollutants, 2 A – water bodies filled with water throughout the whole vegetation period, 2 B – water 
bodies filled with water until June. 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Próbki wód do oznaczeń chemicznych (trzy z każdego oczka) pobierano raz 
w miesiącu w okresie od marca do czerwca w latach 2003–2004. Analizę stężenia 
potasu, sodu, wapnia i magnezu przeprowadzono techniką emisyjnej i absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej z wykorzystaniem aparatu typu Solaar S AA [ELBANOW-

SKA i in. 1999]. Statystyczną interpretację wyników pomiarów oparto na 2-czynni-
kowej analizie wariancji na poziomie istotności α = 0,05 (NIR0,05) dla wyodrębnio-
nych grup oczek (grupa 1 i 2) i lat badań.  
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Badania florystyczne przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym w latach 
2003–2004. Analizie poddano gatunki z siedlisk wodnych (strefa wodna) i strefy 
buforowej. Strefa buforowa wokół lustra wody stanowi obszar zajęty przez trzy 
strefy roślinne: przybrzeżną, skarpy i nitrofilną [GAMRAT 2009], gdzie wyodręb-
niono trzy struktury roślinne: drzewa (A), krzewy (B) i roślinność zielną (C). Dla 
wskazanej flory obliczono wskaźnik synantropizacji Ws, według WYSOCKIEGO 

i SIKORSKIEGO [2002]. Klasyfikację flory, według preferencji fitosocjologicznej, 
określono za MATUSZKIEWICZEM [2008]. Nazewnictwo gatunków roślin podano za 
RUTKOWSKIM [2004]. 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Bezodpływowe oczka wodne charakteryzują się największą zmiennością sta-
nów wody, a wielkość opadów atmosferycznych decyduje często o trwałości lustra 
wody. W 2003 r. w rejonie badań suma opadów atmosferycznych wyniosła 339 
mm, a w 2004 r. była o 35% większa (535 mm) [DURKOWSKI, WORONIECKI 2009]. 
Stężenia analizowanych w wodzie makroskładników pokarmowych były średnio 
o kilkanaście procent większe w bardziej suchym roku niż w kolejnym (tab. 2).  

Takie pierwiastki, jak potas, wapń, magnez i sód odgrywają istotną rolę w pro-
cesach biologicznych warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Głównym 
naturalnym źródłem rozpraszania potasu w środowisku jest wietrzenie minerałów. 
Pierwiastek ten, obok azotu i fosforu, jest podstawowym składnikiem nawozowym. 
Potas reguluje gospodarkę wodną oraz uczestniczy m.in. w procesach enzymatycz-
nych. SAPEK [2010] podaje, że mało zwraca się uwagę na udział nadmiaru tego 
pierwiastka we wzmożonej produkcji biomasy w naturalnych ekosystemach, a rola 
potasu w eutrofizacji wód powierzchniowych nie jest jasno określona (być może 
potas jest składnikiem niedoborowym w wodach, gdzie nie stwierdza się objawów 
eutrofizacji). Autor ten wskazuje, że wykorzystanie potasu wnoszonego do rolnic-
twa nie przekracza 11%. Jak dotąd nie stwierdzono negatywnego wpływu tego 
pierwiastka na jakość wody pitnej i do celów gospodarczych (brak odpowiednich 
zapisów w aktach prawnych). Natomiast w przepisach Unii Europejskiej podaje 
się, że największe dopuszczalne stężenie tego metalu w wodach przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi nie powinno przekraczać 12 mg·dm–3 [Council Directive 
80/778/EEC]. O stężeniu potasu w wodach powierzchniowych na terenach rolni-
czych zazwyczaj decydują spływy z pól uprawnych nawożonych solami potaso-
wymi oraz odprowadzane do cieków ścieki bytowe i gospodarcze [DURKOWSKI, 
WORONIECKI 2001; SAPEK 2001; 2010].  

W badanych oczkach zanotowano dużą zmienność stężenia kationu potasu 
w wodzie i nie stwierdzono dla analizowanego parametru istotnych statystycznie 
różnic ani między wyodrębnionymi grupami oczek wodnych, ani między latami 
badań (tab. 2).  Wielkość stężenia tego jonu w dwóch oczkach (nr 4 i 7) była wyjąt- 
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Tabela 2. Stężenie (mg·dm–3) potasu, sodu, wapnia i magnezu w wodzie śródpolnych oczek wodnych 
w latach 2003–2004  

Table 2. Concentration (mg·dm–3) of potassium, sodium, calcium and magnesium in water of mid- 
-field ponds in the years 2003–2004  

Podział oczek (I) 
Division of  

mid-field ponds (I) 

Stężenie   Concentration 

K Na Ca Mg 

Rok badań (II)   Study year (II) 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1 A 85,0 72,0 41,6 33,3 114,4 93,0 25,8 21,1 
1 B 68,9 56,0 65,3 54,6 148,1 123,6 31,3 25,9 
NIR0,05 dla I   LSD0.05 for I r.n.   i.d. 6,0 17,5 3,5 
NIR0,05 dla II   LSD0.05 for II r.n.   i.d. 6,0 17,5 3,5 

NIR0,05 dla III   LSD0.05 for III r.n.   i.d. 11,2 32,8 6,6 

2 A  66,7 54,7 64,9 54,5 128,7 107,8 25,1 20,8 
2 B 83,6 70,2 45,8 36,9 132,9 108,6 30,8 25,4 
NIR0,05 dla I   LSD0.05 for I r.n.   i.d. 6,4 r.n.   i.d. 3,6 
NIR0,05 dla II   LSD0.05 for II r.n.   i.d. 6,2 18,0 3,6 

NIR0,05 dla III   LSD0.05 for III r.n.   i.d. 11,9 r.n.   i.d. 6,7 

Objaśnienia: 1 A – zbiorniki wodne bez obciążenia misy oczka, 1 B – zbiorniki wodne z obciążeniem misy oczka 
różnymi odpadami, 2 A – zbiorniki wodne charakteryzujące się trwałością lustra wody w całym okresie wegeta-
cyjnym, 2 B – zbiorniki wodne wypełnione wodą do czerwca; czynnik I – antropopresja / trwałość lustra wody, 
czynnik II – rok badań, r.n. – różnice nieistotne. 

Explanations: : 1 A – water bodies not contaminated, 1 B – water bodies  contaminated with different forms of 
wastes and pollutants, 2 A – water bodies filled with water throughout the whole vegetation period, 2 B – water 
bodies filled with water until June; factor I – human impact / stability of water table, factor II – study year, i.d. – 
insignificant differences.  

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

kowo duża, średnio 240 mg·dm–3 (rys. 1). Takie wartości stężenia zanotowali 
DURKOWSKI i WORONIECKI [2001] w niektórych stawach i oczkach na terenie wsi 
oraz SAPEK [2001] w rowach w pobliżu miejsc składowania odchodów zwierzę-
cych. Wokół badanych oczek nr 4 i 7 do nawożenia pola stosowano gnojówkę, 
a dodatkowo w oczku nr 7 zdeponowano odpady hodowlane (szczątki zwierząt). 

W pozostałych śródpolnych oczkach stężenie potasu kształtowało się średnio 
na poziomie 37,6 mg·dm–3 (rys. 1), co jest wielkością obserwowaną przez DUR-

KOWSKIEGO i WORONIECKIEGO [2001] oraz SAPEK [2001] odpowiednio w rowach 
z obszaru wsi (średnio 39,3 mg·dm–3) i w studniach wiejskich (średnio 35,0 mg·dm–3). 
Mniejsze stężenie tego pierwiastka w wodzie stwierdzono w małych zbiornikach 
wodnych położonych na Pojezierzu Olsztyńskim i Równinie Sępopolskiej (średnio 
8,7 mg·dm–3) [KOC i in. 2001] oraz w oczkach śródpolnych zlokalizowanych 
w południowej części gminy Pyrzyce (średnio 17,5 mg·dm–3) [GAŁCZYŃSKA, GA-

MRAT 2007], czy w okolicach Krzemlina (średnio 35,0 mg·dm–3) [GAŁCZYŃSKA, 
GAMRAT 2004]. Występowanie zakrzewień z różnymi gatunkami wierzb Salix sp. 
w pasie  ochronnym  (tab. 3)  oczek  nr 2, 3, 8, 9 i 10  również  mogło  wpłynąć  na  
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Rys. 1. Stężenie potasu w wodzie badanych śródpolnych oczek w latach 2003–2004;  
objaśnienia, jak pod tabelą 1; źródło: wyniki własne 

Fig. 1. Concentration of potassium in water of mid-field ponds in the years 2003–2004;  
explanations as in table 1; source: own studies 

zmniejszenie się stężenia potasu w wodzie (rys. 1). ORLIK i JÓŹWIAKOWSKI [2001] 
zwracają uwagę, że w funkcjonujących oczyszczalniach ścieków z wierzbą wicio-
wą (Salix viminalis L.) stężenie tego pierwiastka zmniejszyło się średnio o 25,5%. 
Najmniejsze stężenie potasu zanotowano w oczku nr 9, otoczonym zwartym pasem 
trzciny pospolitej (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stuedel). Obecność tego 
gatunku w strefie ochronnej oczka wpłynęła w wyniku akumulacji pierwiastka 
w biomasie [OZIMEK, RENMAN 1996], na jego stężenie w analizowanych próbkach 
wody (2,5 mg·dm–3). 

Sód odgrywa istotną rolę w utrzymaniu potencjału czynnościowego błon ko-
mórkowych. O wielkości stężenia tego pierwiastka w wodach powierzchniowych 
i płytkich podziemnych (gruntowych) decyduje głównie proces wymywania skał 
i gleb. Podwyższone stężenie sodu w wodach na terenach rolniczych może być 
wynikiem dopływu do nich ścieków bytowych. Zazwyczaj stężenie sodu w wodach 
jest większe niż potasu [SAPEK 2010]. W badanych śródpolnych oczkach taka za-
leżność wystąpiła dla oczek nr 2, 5, 6, 8 i 10 (rys. 2), ale średnie stężenie sodu 
w wodzie wszystkich zbiorników (48,7 mg Na·dm–3) było o 30% mniejsze niż po-
tasu (tab. 2). Uzyskane wartości stężenia sodu w wodzie są znacznie większe od 
tych podanych przez GAŁCZYŃSKĄ i GAMRAT [2004; 2007] dla oczek śródpolnych 
zlokalizowanych w południowej części gminy Pyrzyce (średnio 17,1 mg·dm–3) 
i w okolicach Krzemlina (średnio 17,5 mg·dm–3). Z kolei w oczkach wodnych po-
łożonych na terenie Pojezierza Olsztyńskiego wyniki stężenia tego pierwiastka 
w wodzie są jeszcze mniejsze: na gruntach ornych – 9,0 mg Na·dm–3, terenach za-
budowanych – 10,3 mg Na·dm–3), a w lesie – 4,5 mg Na·dm–3 [SKWIERAWSKI, 
SZYPEREK 2002]. 

Nr oczka, rodzaj grupy śródpolnych oczek 
No mid-field pond, type of mid-field pond groups 
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Tabela 3. Różnice w składzie florystycznym strefy wodnej i strefy buforowej badanych śródpolnych 
oczek wodnych w latach 2003–2004 

Table 3. The differences in floristic composition of mid-field ponds in the water zone and buffer zone 
in the years 2003–2004 

Strefy roślinne / Gatunki roślin   Plant zones / Plant species  

Strefa wodna   Water zone 
Wodne   Aquatic 
■ Ranunculus aquatilis L., ▼ Lemna minor L. 
Szuwarowe   Rushes 
■ Epilobium parviflorum Schreber, ● Phalaris arundinacea L., ▼ Alopecurus geniculatus L., Oenan-
the aquatica (L.) Poir.,  Carex acutiformis Ehrh, C. acuta L., Glyceria fluitans (L.) R. Br., G. maxi-
ma (Hartman) Holmb., Iris pseudacorus L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stuedel., Scirpus 
lacustris L., Sparganium erectum L. 
Wilgotnych łąk   Wet meadows 
● Ranunculus repens L., Rumex crispus L., ▼ Agrostis stolonifera L.,  Juncus effusus (L.) R. Br. 
Mulistych brzegów wód   Muddy shores 
▼ Ranunculus sceleratus L., Rumex maritimus L. 
Strefa buforowa   Buffer zone 
A – Drzewa   A – Trees 
 Alnus glutinosa (L.) Gaertner., Betula pendula Roth., Fraxinus excelsior L., Populus nigra L., 
Quercus robur L., Salix alba L., Tilia cordata Miller 
B – Krzewy   B – Shrubs 
 Crataegus monogyna Jacq., Populus tremula L., Prunus avium L., Salix cinerea L., S. fragilis L., 
S. pentandra L., Sambucus nigra L. 
C – Rośliny   C – Herbs 
■ Antennaria dioica (L.) Gaertner., Epilobium parviflorum Schreber, ● Urtica dioica L.,  Carex 
acutiformis Ehrh, Juncus effusus (L.) R. Br., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stuedel. 

Objaśnienia ■ – gatunki nieobecne w drugim roku badań, ▼ – gatunki zajmujące mniejszą powierzchnię 
w drugim roku badań, ● – gatunki zajmujące większą powierzchnię w drugim roku badań,  – gatunki 
o niezmienionej powierzchni w drugim roku badań.  

Explanations: ■ – plant species absent in the second study year, ▼ – plant species occupying smaller areas in the 
second study year, ● – plant species occupying larger areas in the second study year,  – plant species of un-
changed area in the second study year.  

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Analiza statystyczna stężenia sodu w badanych śródpolnych oczkach wskazuje 
na istotne różnice zarówno między wyodrębnionymi grupami oczek, jak i między 
latami badań (tab. 2). Wzrost wielkości tego parametru o 60% (60,0 mg Na·dm–3) 
zanotowano w oczkach, które obciążone były dodatkowymi odpadami, 
a w oczkach wypełnionych wodą przez cały okres wegetacyjny o 44%. DYBEK 

[2005] podaje, że przeciętnie w ściekach komunalnych stężenie sodu mieści się 
w zakresie od 200 do 400 mg·dm–3. Tylko oczko nr 9, ze względu na lokalizację 
we wsi Ryszewko, mogło być poddane takiemu zanieczyszczeniu. Porównanie 
wyników stężenia tego metalu z innymi zbiornikami nie potwierdza jednak tej hi-
potezy (rys. 2).  
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Rys. 2. Stężenie sodu w wodzie badanych śródpolnych oczek w latach 2003–2004;  
objaśnienia, jak pod tabelą 1; źródło: wyniki własne 

Fig. 2. Concentration of sodium in water of mid-field ponds in 2003–2004 years;  
explanations as in table 1; source: own studies 

Wapń dostaje się do wód głównie wskutek wymywania skał i gleby, a także ze 
ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Związki wapnia występują powszechnie 
w wodach powierzchniowych w znacznych stężeniach. Stężenie wapnia zależy 
w dużym stopniu od równowagi węglanowej. Wapń może być wytrącany lub prze-
chodzić z osadów do roztworu w zależności od panujących warunków fizyczno- 
-chemicznych. 

W badanych śródpolnych oczkach stężenie wapnia w wodzie istotnie różniło 
się rodzajem antropopresji (średnio o 31%) oraz roku badań. Trwałość lustra wody 
nie miała wpływu na wielkość tego parametru (tab. 2). Mimo, że w oczku nr 2 nie 
stwierdzono obecności odpadów, to stężenie wapnia w wodzie było największe 
i wyniosło średnio 230 mg·dm–3 (rys. 3). W oczku nr 6, gdzie zdeponowano gruz 
budowlany stężenie tego pierwiastka kształtowało się na poziomie średnio 176 
mg·dm–3. Średnie stężenie wapnia w wodach śródpolnych oczek w pobliżu Olszty-
na (41,2 mg·dm–3) [SZYPEREK 2005] i w południowej części gminy Pyrzyce (46,3 
mg·dm–3) oraz w okolicach Krzemlina (46,5 mg·dm–3) [GAŁCZYŃSKA, GAMRAT 
2004; 2007] było ponad 2-krotnie mniejsze niż w grupie oczek niezanieczyszczo-
nych odpadami (104 mg·dm–3). 

Magnez jest istotnym składnikiem chlorofilu. Sole magnezu stanowią stały 
składnik wód powierzchniowych i podziemnych. Stężenie magnezu w wodzie jest 
głównie uzależnione od procesów wymywania skał. Jony tego pierwiastka wystę-
pują prawie we wszystkich wodach naturalnych i pod względem ilości ustępują one 
miejsca tylko kationom sodu. Stosunkowo rzadko jednak są spotykane wody, 
w których dominują jony Mg2+.  Zwykle  w wodach  słabo  zmineralizowanych do- 
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Rys. 3. Stężenie wapnia w wodzie badanych śródpolnych oczek w latach 2003–2004;  
objaśnienia, jak pod tabelą 1; źródło: wyniki własne 

Fig. 3. Concentration of calcium in water of mid-field ponds in the years 2003–2004;  
explanations as in table 1; source: own studies 

minuje jon Ca2+, a w wodach silnie zmineralizowanych jon Na+. Ze wzrostem mi-
neralizacji wody przewaga jonów magnezu nad jonami wapnia daje się łatwo zau-
ważyć na podstawie określonego stosunku pomiędzy nimi. W wodach o ogólnej 
mineralizacji do 500 mg·dm–3 stosunek ten (Ca:Mg) waha się od 4:1 do 2:1 [KU-

BIAK i in. 1999]. W badanych wodach śródpolnych oczek wielkość średniego stę-
żenia analizowanych metali układała się według kolejności Ca > K > Na > Mg 
(tab. 2). W oczku nr 5 stosunek Ca:Mg był najwyższy i wyniósł około 9. Przepro-
wadzone obliczenia statystyczne stężenia magnezu w omawianych śródpolnych 
oczkach wskazują na istotne różnice zarówno między wyodrębnionymi grupami 
oczek, jak i pomiędzy latami badań (tab. 2). Średnie stężenie magnezu w oczkach 
zanieczyszczonych odpadami (28,6 mg·dm–3) było o 22% większe niż w oczkach 
niezanieczyszczonych. SZYPEREK [2005] podaje, że średnie stężenie magnezu 
w wodach śródpolnych oczek w pobliżu Olsztyna wyniosło 5,8 mg·dm–3. W innych 
częściach gminy Pyrzyce [GAŁCZYŃSKA, GAMRAT 2004; 2007] średnie stężenie 
tego pierwiastka (17,6 mg·dm–3) mieściło się w przedziale wartości uzyskanych 
przez SZYPEREK [2005], a wartościami aktualnie omawianymi (rys. 4), z wyjąt-
kiem oczka nr 1. 

Stwierdzone duże stężenie związków azotu i fosforu [GAŁCZYŃSKA i in. 2009] 
i analizowanych metali w wodzie badanych oczek związane było z wysoką produk-
tywnością gleb występujących na tym terenie i wymaganiami nawozowymi dla 
prowadzonej uprawy pszenicy i rzepaku. Wokół wielu oczek (nr 1, 2, 5 i 8) strefa 
buforowa została mocno zredukowana, co wpłynęło na jakość wody i możliwości 
rozwoju roślinności na tafli wody. Duża dostępność, zwłaszcza potasu, wapnia 
i magnezu  w wodzie  oczek nr 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10  przyczynia się  do  nadmiernego 
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Rys. 4. Stężenie magnezu w wodzie badanych śródpolnych oczek w latach 2003–2004;  
objaśnienia, jak pod tabelą 1; źródło: wyniki własne 

Fig. 4. Concentration of magnesium in water of mid-field ponds in the years 2003–2004;  
explanations as in table 1; source: own studies 

rozwoju makrofitów, co w warunkach niskiego poziomu tafli wody w oczkach 
prowadzi do przyspieszenia procesu ich zarastania. Mniejsze opady atmosferyczne 
w 2003 r. wpłynęły na zmniejszenie uwilgotnienia siedlisk i tym samym na zmianę 
liczby gatunków roślin związanych z analizowanymi oczkami (tab. 3) Najbardziej 
wrażliwe na niedobory wody gatunki z siedlisk wodnych zakorzenionych – do ja-
kich należy jaskier wodny (Ranunculus aquatilis L.) – preferujący płytkie, stagnu-
jące, trwałe zbiorniki wodne – nie wystąpił w drugim roku badań. Dwa inne gatun-
ki: ukwap dwupienny (Antennaria dioica (L.) Gaertner.) – preferujący widne, mo-
kre murawy i wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum Schreber) – 
roślina mokrych brzegów wód, również ustąpiły z dotychczas zajmowanych sta-
nowisk. Zaobserwowano także zmniejszanie zajmowanej powierzchni przez pięć 
gatunków, takich jak: mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.), wyczyniec ko-
lankowaty (Alopecurus geniculatus L.), rzęsa drobna (Lemna minor L.), kropidło 
wodne (Oenanthe aquatica (L.) Poir.), jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus L.), 
szczaw nadmorski (Rumex maritimus L.). Rzęsa drobna (Lemna minor L.) – gatu-
nek z siedlisk skrajnych wodnych – jedynie przez bardzo krótki okres jest w stanie 
znosić brak wody, podobnie jak kropidło wodne (Oenanthe aquatica (L.) Poir.) – 
gatunek szuwarowy preferujący bardzo silne uwilgotnienie gleb, jak i trzy inne ga-
tunki z mulistych brzegów wód (wyczyniec kolankowaty (Alopecurus geniculatus 
L.), jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus L.), szczaw nadmorski (Rumex mari-
timus L.). Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.) – gatunek zalewanych mu-
raw łąkowych – pełnię funkcji życiowych osiąga jedynie na podtapianych stanowi-
skach, jeśli takowych nie ma – to ustępuje. Stan przesuszenia spowodował ekspan-
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sję gatunków, głównie z siedlisk ruderalnych, takich jak: jaskier rozłogowy (Ra-
nunculus repens L.), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.), pokrzywa zwyczajna 
(Urtica dioica L.) oraz gatunku szuwarowego mozgi trzcinowatej (Phalaris arun-
dinacea L.) dobrze znoszącej okresowe przesuszanie siedliska. Pozostałe gatunki 
nie zmieniły dotychczas zajmowanej powierzchni.  

Zaobserwowane zmiany liczebności gatunków wpłynęły na wartość obliczone-
go wskaźnika synantropizacji (tab. 4). Duże wartości tego parametru zarówno 
w strefie buforowej, jak i na tafli wody wskazują na zubożenie florystyczne sie-
dlisk i zmniejszenie ich wartości przyrodniczej (oczka nr 3, 6 i 7). 

Tabela 4. Wskaźnik synantropizacji flory strefy wodnej i strefy buforowej w latach 2003–2004 

Table 4. The index of plant synanthropisation in the water zone and buffer zone in the years 2003–
2004  

Nr oczka 
No. of pond 

Wskaźnik synantropizacji Ws, %   Index of synanthropisation Ws, % 

rok badań   study year 

2003 2004 

strefy roślinne   plant zone 

wodna   water buforowa   buffer wodna   water buforowa   buffer 

1 67 – 80 – 
2 25 – 33 – 
3 40 75 40 75 
4 – – – – 
5 – – – – 
6 50 50 50 50 
7 75 60 75 60 
8 – – – – 
9 – 33 – 60 
10 – 50 – 50 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

WNIOSKI 

1. W śródpolnych oczkach wodnych zanieczyszczonych różnymi rodzajami 
odpadów stwierdzono większe stężenie sodu, wapnia i magnezu w wodzie niż 
w pozostałych oczkach. Trwałość lustra wody miała zdecydowanie mniejszy 
wpływ na wielkość stężenia badanych makroskładników pokarmowych. 

2. Brak pełnej strefy buforowej wokół wielu oczek miał wpływ na jakość wody 
i możliwości rozwoju roślinności na tafli wody. 

3. Duża dostępność zwłaszcza potasu, wapnia i magnezu, w wodzie oczek za-
nieczyszczonych różnymi odpadami przyczyniła się do nadmiernego rozwoju ma-
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krofitów, co w warunkach niskiego poziomu wody w oczkach prowadzi do przy-
spieszenia procesu ich zarastania.  

4. Zmiany warunków uwilgotnienia siedlisk w 2-letnim okresie badań wpłynę-
ły na liczbę gatunków roślin w analizowanych oczkach. 
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THE INFLUENCE OF HUMAN IMPACT AND WATER SURFACE STABILITY  
ON THE CONCENTRATION OF SELECTED MINERAL MACROELEMENTS  

IN MID-FIELD PONDS 

Key words: calcium, index of synanthropisation, mid-field ponds, magnesium, potassium, sodium 

S u m m a r y 

This study was aimed to determine the effect of human impact and the stability of water surface 
on the concentration of potassium, sodium, calcium and magnesium in floristically diverse mid-field 
ponds. Studies of the chemical composition of water collected from 10 mid-field ponds located in the 
district of Pyrzyce were conducted from March to June in 2003–2004. Concentrations of elements 
were analysed with atomic emission and absorption spectrometry. Statistical interpretation of results 
was based on a 2-factor analysis of variance for separate groups of mid-field ponds and for different 
study years. The first division into discrete groups of mid-field ponds comprised water bodies with 
(B) and without (A) additional contamination by different forms of wastes and pollutants; the second 
division was based on the stability of the water surface (ponds filled with water in the whole vegeta-
tion period – A and ponds filled with water until June – B). Based on floristic study conducted in the 
vegetation periods 2003 and 2004, plant species were identified both in the separated buffer zones and 
on the water surface and the index of floristic synanthropisation in these water zones was calculated. 
Mid-field ponds contaminated by various types of wastes showed higher concentrations of sodium, 
calcium and magnesium in water than the other ponds. Water table stability was far less important for 
the concentrations of macronutrients. The lack of a complete buffer zone around many ponds affected 
water quality and the possibility of plant development on the water surface. The high availability of 
potassium, calcium and magnesium in particular in water of ponds contaminated with different forms 
of wastes contributed to the excessive development of macrophytes, which in turn accelerated their 
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eutrophication at low water levels. The changes of habitat humidity in the 2-year study period influ-
enced the number of plant species present in each of the studied ponds. 
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