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Streszczenie 
 

Wobec niewielkich zasobów wód w Polsce ochrona ich jakości jest waż-
nym zagadnieniem. Do zwiększenia ilości azotu w wodach w największym 
stopniu przyczynia się działalność rolnicza. Wpływ poszczególnych dzia-
łań na ilość uwalnianego do wód powierzchniowych azotu można badać, 
wykorzystując modele komputerowe. W badaniach wykorzystano model 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool), do oceny wpływu zmian głębo-
kości orki na ładunek azotu w cieku. Badania przeprowadzono na zlewni 
górnej Zgłowiączki w centralnej Polsce. Model zasilono danymi o glebach, 
pogodzie, użytkowaniu ziemi, ukształtowaniu terenu oraz rodzaju i termi-
nach zabiegów agrotechnicznych. Następnie został on skalibrowany  
i zwalidowany. W uzyskanym modelu przetestowano trzy scenariusze ze 
spłyconą orką (22, 20 oraz 17 cm). W wyniku badań stwierdzono brak lub 
bardzo niewielki wpływ głębokości orki na ilość azotu w punkcie zamyka-
jącym zlewnię testową. 
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Wstęp 
 
Odnawialne zasoby wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w skali świata 
wynoszą 7300 m3, w skali Europy – 4560 m3, a w Polsce – ok. 1000–2200 m3 
[KOWALEWSKI 2003]. Dane wyraźnie ilustrują, jak niewielkie są nasze zasoby. Dla-
tego tak istotne wydają się działania zmierzające do ochrony jakości wody w Pol-
sce. Znaczącą rolę w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych odgrywa rolnictwo, 
Szczególnie chodzi o zanieczyszczenia składnikami pokarmowymi pochodzącymi  
z nawozów. Jak się ocenia, 50–60% ogólnej ilości azotu i 30–40% fosforu, odpro-
wadzanych z terenu Polski do Bałtyku, jest pochodzenia rolniczego [DUER i in. 
2004]. Azot spełnia ważne funkcje w środowisku, jednak jego nadmiar może być 
niebezpieczny. Powoduje między innymi zakwaszanie gleby, eutrofizację wód, co 
przyczynia się do zmniejszenia bioróżnorodności [FORSBERG 1991]. 
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Z dawki azotu dostarczonej z nawozami rośliny są w stanie pobrać jedynie około 
połowy, jedna piąta ulatnia się do powietrza, część jest unieruchamiana w glebie,  
a reszta może trafiać do wód [DOMAGAŁA-ŚWIĄTKIEWICZ 2005]. Zdaniem PIETRZAKA 
[1997], a także SAPKA [1999] w polskim rolnictwie skuteczność wykorzystywania 
azotu jest jeszcze mniejsza i sięga jedynie 20%. Powoduje to powstawanie zna-
czących strat zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Niewykorzystany 
azot przedostaje się do wody i atmosfery. 
 
Jak uważa DURKOWSKI [1997], czynnikami, które decydują o wielkości dopływu sub-
stancji chemicznych z rolnictwa do wód są: rodzaj i rozmieszczenie użytków w zlewni, 
struktura zasiewów i stosowanie poplonów, jakość stosowanych nawozów i środków 
ochrony roślin, rodzaj zabiegów uprawowych, sposób gospodarowania nawozami 
mineralnymi i organicznymi oraz środkami ochrony roślin, sposób chowu zwierząt. 
 
Spośród stosowanych zabiegów agrotechnicznych najbardziej energochłonna jest 
orka. Jej duża energochłonność od wielu lat skłania badaczy i praktyków do po-
szukiwania uproszczeń, mających na celu ograniczenie kosztów i nakładów ener-
gii. Na uprawę roli zużywa się 25–40% całkowitych nakładów energetycznych wy-
korzystywanych w procesie produkcji roślinnej [FĄFARA 1994]. Ograniczenie głębo-
kości orki ma niewątpliwy wpływ na zmniejszenie energochłonności zabiegu. Istot-
ne wydaje się sprawdzenie, czy taka zmiana nie pociągnie za sobą skutków nieko-
rzystnych dla środowiska, w postaci zwiększonego uwalniania azotu do wód. 
 
To, w jaki sposób poszczególne zabiegi czy sposoby gospodarowania wpływają na 
zawartość składników biogennych, można badać za pomocą badań terenowych, 
jednak jest to możliwe tylko na małych obszarach, w skali pola, ewentualnie kilku 
pól, a nie w skali zlewni rzecznej o powierzchni kilkuset km2. Tego rodzaju testy 
przeprowadza się zazwyczaj na obszarze homogenicznym, o podobnych glebach 
czy sposobach użytkowania terenu. Trudno jest w ten sposób oceniać wpływ pro-
wadzonych działań w większej skali, w obszarze o zróżnicowanych charakterysty-
kach przestrzennych. Jak sądzi DRZEWIECKI i in. [2008], są zjawiska, odnośnie do 
których uzyskanie prognozy tylko na podstawie pomiarów in situ jest niemożliwe. 
Wówczas niezbędne staje się wykorzystanie modelowania przestrzennego. Mode-
lowanie jest powszechnie wykorzystywane do planowania i zarządzania zlewniami 
[JHA i in. 2004].  
 
Jeśli chodzi o badanie modelowe wpływu głębokości orki na ilość azotu uwalnia-
nego do wód, to temat ten podejmowany był rzadko. Analizy takie robił CHAPLOT  
i in. [2004], ale w odmiennych od polskich warunkach środowiskowych. Obszerne 
badania presji uprawy bezorkowej i tradycyjnej na jakość wód przeprowadził ULL-
RICH i VOLK [2009]. Jednak były one wykonywane na zlewni półwirtualnej, wykorzy-
stującej wyłącznie warunki topograficzne i klimatyczne rzeczywistej zlewni we 
wschodnich Niemczech, natomiast typ gleby i użytkowanie ziemi zostało sztucznie 
wygenerowane i miało charakter homogeniczny. 
 
W warunkach polskich, jak zauważa SKORBIŁOWICZ [2010], próby budowania modeli 
do przewidywania stężenia składników mineralnych w wodach były podejmowane 
rzadko. Nie znaleziono prac omawiających problematykę modelowania wpływu 
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głębokości orki na ładunek azotu w wodach powierzchniowych. Celem niniejszych 
badań było zatem sprawdzenie, czy i w jaki sposób zmniejszenie energochłonności 
orki przez spłycenie zabiegu wpływa na ilość azotu uwalnianego do cieku.  
 
Metody badań 
 
Aby przeprowadzić analizy przedstawione w niniejszej pracy posłużono się mode-
lem SWAT (Soil and Water Assessment Tool), który zdążył już rozpowszechnić się 
na świecie, ale w Polsce pozostaje właściwie nieznany. Omawiane w pracy jego 
wykorzystanie w intensywnie użytkowanym rolniczo terenie było pierwszym tego 
typu zastosowaniem w Polsce [ŚMIETANKA i in. 2009]. 
 
Powszechnie wykorzystywana metodyka w badaniach z zastosowaniem modeli 
komputerowych polega na stworzeniu modelu odzwierciedlającego warunki rze-
czywiste w zlewni, będącego następnie punktem odniesienia, do którego porów-
nywane są scenariusze zmian stworzone dla potrzeb terenu. W ten sposób postę-
pują liczni autorzy zajmujący się tematyką modelowania, między innymi LEE i in. 
[2010], LAURENT i RUELLAND [2011]. Taki sposób działania wykorzystano również  
w tych badaniach. 
 
Bieżąca wersja modelu SWAT jest rozwinięciem 30 lat doświadczeń w modelowaniu 
zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych. Model został stworzony przez dr. Jeffa 
Arnolda z USDA Agricultural Research Service do przewidywania wpływu prowa-
dzonej gospodarki na wody, osady i plony w zróżnicowanych obszarach, o zmien-
nych typach gleb, sposobie użytkowania ziemi i gospodarowania, w długiej per-
spektywie czasu, w skali zlewni. Najważniejsze cechy, których zestawienie wyróż-
nia ten model na tle innych to, zdaniem twórców: bycie modelem fizycznym, wyko-
rzystanie łatwo dostępnych danych do podstawowych analiz, efektywność oblicze-
niowa i przewidywanie wpływów długoterminowych [NEITSCH i in. 2005]. 
 
Analizy przedstawione w niniejszej pracy wykonano na obszarze zlewni górnej 
Zgłowiączki. Rzeka Zgłowiączka jest lewym dopływem dolnej Wisły, do której 
uchodzi we Włocławku. Rozważaniami objęto górną część biegu rzeki, od źródeł 
do posterunku pomiarowego w Samszycach (rys. 1). Administracyjnie obszar znaj-
duje się w województwie kujawsko-pomorskim i leży w granicach czterech gmin: 
Dobre, Osięciny, Bytoń i Topólka, w powiecie radziejowskim. Cechą charaktery-
styczną klimatu jest niewielka roczna suma opadów, jedna z najmniejszych w Pol-
sce. Średnia roczna to 500 mm, podczas gdy średnia roczna dla Polski wynosi  
600 mm, z czego ok. 300 mm przypada na okres wegetacyjny. Zlewnia górnej 
Zgłowiączki to tereny o żyznych glebach. Dominują czarne ziemie kujawskie i gleby 
płowe, o dużej wartości rolniczej. W związku z tym obszar ten jest terenem prak-
tycznie bezleśnym, intensywnie użytkowanym rolniczo. Sposób użytkowania ma 
znaczący wpływ na krajobraz, który jest typowy dla terenów intensywnie użytkowa-
nych rolniczo: ubogi, otwarty, pozbawiony zwartych kompleksów leśnych i zadrze-
wień. Ze względu na dużą wartość rolniczą gleb dominują uprawy polowe, trwałe 
użytki zielone zajmują jedynie niewielkie śródpolne obniżenia. Źródła Zgłowiączki 
znajdują się na wysokości 92,5 m n.p.m. w okolicach miejscowości Płowce. W po- 
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Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem mapy z http://www.openstreetmap.org 
Source: own elaboration based on map from http://www.openstreetmap.org   
 
Rys. 1. Położenie zlewni górnej Zgłowiączki  
Fig. 1. Location of upper Zgłowiączka river catchment 
 
czątkach swego biegu ciek ma charakter rowu śródpolnego, bez wykształconej 
doliny rzecznej. Zlewnia górnej Zgłowiączki została uznana przez Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej za obszar szczególnie narażony (OSN) na spływy zanie-
czyszczeń. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania jakości 
wód na tym obszarze. Mierzone wartości stężeń azotanów dochodzą do 200 mg 
NO3∙dm–3 [ALABRUDZIŃSKA i in. 2009].  
 
Model SWAT wymaga dostarczenia dużej ilości danych wejściowych. To, jaka 
będzie ich jakość, w zasadniczy sposób wpływa na poprawność uzyskiwanych 
wyników. Schemat przedstawiający niezbędne dane i sposób ich przetwarzania 
przedstawiono na rysunku 2. Do odwzorowania ukształtowania terenu wykorzy-
stano zobrazowanie z satelitarnej misji radarowej o nazwie Shuttle Radar Topo-
graphy Mission (SRTM), o dokładności terenowej 90 m. Podstawę mapy glebo-
wej stanowił zeskanowany arkusz papierowej mapy w skali 1:100 000, który wek-
toryzowano (tj. zmieniono z postaci rastrowej na wektorową za pomocą oprogra-
mowania GIS), a następnie zgeometryzowano (tj. nadano współrzędne geogra-
ficzne i odpowiednie odwzorowanie). Szczegółowe dane do bazy o poszczegól-
nych typach gleb uzyskano dzięki odkrywkom glebowym, wykonanym przez pra-
cowników ówczesnego Wielkopolsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego IMUZ 
w Bydgoszczy w ramach grantu „Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wod-
nej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią”, finansowanego przez Norweski 
Mechanizm Finansowy. Wykonali oni również analizy granulometryczne i wyróż-
nili na obszarze zlewni 25 typów gleb.  
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Schemat działania modelu SWAT 
Fig. 2. SWAT model scheme 
 
Do modelu SWAT niezbędna jest także mapa użytkowania ziemi z podziałem na 
rodzaje upraw. Uzyskanie dokładnych informacji o sposobie użytkowania poszcze-
gólnych pól uprawnych nie jest możliwe w takiej skali. Dlatego do stworzenia mapy 
na potrzeby modelowania wykorzystano zdjęcie satelitarne oraz dane statystyczne 
z ankiet terenowych. Użyto zobrazowania z satelity Landsat z maja 2001 r., ponie-
waż zdjęcia z tego satelity dobrze nadają się do rozróżniania typów użytkowania 
ziemi [MIATKOWSKI i in. 2006]. Na podstawie tego obrazu dokonano klasyfikacji 
treści zdjęcia, wykorzystując metodę wizualną. Pozwoliło to wyróżnić lasy, obszary 
zabudowane, łąki oraz grunty orne. Następnie dokonano bardziej szczegółowego 
podziału w obrębie gruntów ornych, na podstawie danych statystycznych z ankiet 
przeprowadzonych w części gospodarstw. Założono, że ankiety dobrze reprezentują 
strukturę upraw na całym analizowanym obszarze (gospodarstwa ankietowane 
stanowiły łącznie ok. 70% powierzchni terenu badań). Na tej podstawie dokonano 
ekstrapolacji wyników na cały obszar zlewni, zakładając taką samą strukturę upraw, 
jak w gospodarstwach ankietowanych. Po przetworzeniu zdjęcia satelitarnego  
wybrano obszary do klas reprezentujących poszczególne uprawy w taki sposób,  
by ich powierzchnia odpowiadała powierzchni z ankiet statystycznych. W efekcie 
tych prac uzyskano mapę użytkowania terenu z rozróżnieniem na obszary zabu-
dowane, las liściasty i iglasty, łąki, użytki zielone oraz uprawy rzepaku, kukurydzy, 
warzyw, pszenicy ozimej, buraków cukrowych oraz zbóż jarych. 
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Do modelu wymagane jest wprowadzenie także dziennych danych meteorologicz-
nych, w tym: temperatury minimalnej i maksymalnej oraz sumy opadów. Zgroma-
dzono pomiary z posterunku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Kołudzie. 
Dane obejmują okres od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 2009 r. Posterunek pomia-
rowy jest położony poza obszarem zlewni, jednak niewielka odległość od granic ob-
szaru i duże podobieństwo terenu pozwalają wykorzystać te dane jako wejściowe. 
Na podstawie konsultacji z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, lokalnymi rolnikami  
i ekspertami stworzono zestaw praktyk stosowanych do poszczególnych roślin 
najbardziej typowych na tym obszarze. Do modelu wprowadzono wszystkie zabiegi 
agrotechniczne dla poszczególnych upraw wraz z terminami ich wykonania. 
 
Wprowadzenie do modelu zestawu niezbędnych danych i uruchomienie go nie 
gwarantuje jeszcze uzyskania poprawnych wyników. Model SWAT, tak jak każde 
tego typu narzędzie, wymaga kalibracji. Jest to proces, w trakcie którego dochodzi 
do modyfikacji wybranych parametrów modelu w zadanym zakresie, do momentu, 
w którym wyniki symulacji będą zbliżone do rzeczywistych danych pomiarowych 
[SOCHACKI i in. 2009]. Należy podkreślić, że model, nawet po kalibracji, jest tylko 
uproszczeniem rzeczywistych procesów. W przypadku modelowania w zakresie 
systemów biologicznych trudno jest mówić o istnieniu jedynego właściwego modelu 
zjawisk [VANHOOREN i in. 2003]. Dlatego, zdaniem SOCHACKIEGO i in. [2009], celem 
kalibracji nie powinno być uzyskanie dopasowania modelu do rzeczywistości,  
a tylko zmniejszenie rozbieżności między pomiarami wykonanymi w terenie, a wy-
nikami symulacji. 
 
Do kalibracji modelu na zlewni Zgłowiączki wykorzystano dane pomiarowe z poste-
runku w Samszycach. W punkcie tym znajduje się urządzenie do automatycznego 
pomiaru poziomu wody, a ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) prowadzi regularne badania jakości wody. Kalibrację modelu przeprowa-
dzano w dwóch etapach. Pierwszy etap, hydrologiczny, miał na celu uzyskanie 
poprawności w aspekcie ilościowym. Kalibrowano wielkość przepływu, porównując 
z danymi pomiarowymi z okresu 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. Wykorzy-
stano dane o poziomie wody mierzone przez WIOŚ, przeliczone na wielkość prze-
pływu, z wykorzystaniem pomiarów terenowych wykonanych za pomocą młynka 
hydrometrycznego. Wielkość przepływu jest parametrem, który jest najczęściej wy-
korzystywany do kalibracji modeli hydrologicznych [MORIASI i in. 2007]. Drugi etap 
to kalibracja w zakresie jakościowym. Wykorzystano w nim pomiary zawartości 
azotanów w wodzie. Do kalibracji wykorzystano program SWAT-CUP [ABBASPOUR 
2012], który umożliwia modyfikowanie współczynników w sposób automatyczny,  
w wyniku przeprowadzania kilku tysięcy uruchomień modelu z parametrami zmie-
nianymi w zadanym zakresie. 
 
Istnieje wiele sposobów oceny stopnia dopasowania modelu do danych rzeczywi-
stych. W niniejszych badaniach wybrano dwa. Korzystano z metody wizualnego 
porównania hydrogramów, co – jak twierdzą LEGATES i McCABE [1999] – jest nie-
zbędne do prawidłowej oceny. Wykorzystano także powszechnie stosowany 
współczynnik Nasha-Sutcliffa (NS) [NASH, SUTCLIFFE 1970], służący do oceny 
stopnia dopasowania modelu do danych rzeczywistych. Wskaźnik ten przyjmuje 
wartości od –∞ do 1. 
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Wykres hydrografu przedstawiono na rysunku 3. Jaśniejsza linia pokazuje mode-
lowane wielkości przepływów, a ciemniejsza przepływy rzeczywiste, otrzymane  
z pomiarów terenowych. Za pomocą słupków pokazany jest opad w danym okre-
sie. Wykres obejmuje łączny okres kalibracji i walidacji modelu (od 1.01.2007 r. do 
31.12.2009 r.).  
 

 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 

 
Rys. 3. Kalibracja i walidacja modelu – natężenie przepływu 
Fig. 3. Calibration and validation of the model – streamflow 

 
Kalibrację ładunków azotu wykonano na podstawie danych miesięcznych. Pomiary 
zawartości substancji w wodach rzadziej są dostępne w kroku dziennym, tak jak 
przepływy, i ten sposób wybiera wielu autorów, m.in. LEE i in. [2010]. Ponieważ 
model pracuje na ładunkach, a nie stężeniach, dokonano przeliczenia danych po-
miarowych na ładunki, wykorzystując wielkość przepływu. Ładunki azotu mierzone 
i symulowane w okresie kalibracji i walidacji (od 30.07.2001 r. do 31.12.2009 r.) 
przedstawia rysunek 4. 
 
Aby korzystać z wyników symulacji za pomocą modelu, trzeba zdobyć dane wej-
ściowe o odpowiedniej dokładności, pozwalającej zapewnić wiarygodne wyniki.  
W warunkach polskich jest to zajęcie trudne i czasochłonne. Uwzględniając te 
czynniki uzyskano model skalibrowany w stopniu dostatecznym do dalszych analiz. 
Zdaniem WANGA i in. [2011], kalibrację można uznać za wystarczającą, jeśli dla 
walidacji uzyskuje się wartości współczynnika NS > 0,5. Także MORIASI i in. [2007] 
podaje wartość współczynnika NS > 0,5 jako satysfakcjonującą. W badaniach uzy-
skano następujące wartości współczynnika NS dla przepływów – 0,59 dla kalibracji 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 4. Kalibracja i walidacja modelu – ładunek azotu 
Fig. 4. Calibration and validation of the model – nitrogen load 
 
i 0,51 dla walidacji oraz dla ładunków odpowiednio – 0,81 i 0,78. Taki model może 
zatem służyć do dalszych analiz i testowania na nim scenariuszy zmian w głębokości 
orki. W badaniach na obszarze zlewni Zgłowiączki oceniano trzy scenariusze ze 
spłyconą (w stosunku do bieżąco stosowanej 25 cm) głębokości orki: 22, 20 i 17 cm. 
 
Wyniki badań 
 
Uruchomienie modelu SWAT ze zmienioną głębokością orki w poszczególnych za-
biegach pozwoliło uzyskać trzy zestawy wyników, odpowiadające zmianom zapropo-
nowanym powyżej. Dla wszystkich trzech scenariuszy sporządzono wykresy porów-
nujące ładunek w scenariuszu bazowym (bieżąca sytuacja w terenie) ze scenariu-
szem zmieniającym głębokość orki (rys. 5–7). Wartości na wykresie odnoszą się do 
ładunków azotu w punkcie zamykającym zlewnię. Wykresy na osi poziomej przed-
stawiają ładunek azotu w scenariuszu bazowym, a na pionowej analizowanym. Dla 
poprawy czytelności wyników dodano linię y = x na wszystkich wykresach. Punkty, 
które leżą wzdłuż prostej oznaczają brak zmian w ładunku azotu. Punkty leżące po-
niżej linii obrazują sytuację, w której obciążenie cieku azotem jest mniejsze niż w 
scenariuszu bazowym, a leżące powyżej – większe. Ten sposób pozwala na szybką 
wizualną ocenę danego scenariusza i jego wpływu na obecność w wodzie składni-
ków biogennych. Wyniki obejmują okres trzyletni, od stycznia 2007 r. do grudnia 
2009 r., czyli okres, dla którego przeprowadzana była kalibracja i walidacja modelu. 
 
Ładunki azotu azotanowego w punkcie zamykającym zlewnię, w badanym okresie, 
w scenariuszu z głębokością orki 22 cm, w więc płytszą o 3 cm od tej w scenariuszu 
bazowym, przedstawiono na rysunku 5. Jak można zaobserwować na wykresie, 
zastosowana zmiana nie ma wpływu na wielkość ładunku azotu w punkcie zamy-
kającym zlewnię. Punkty układają się wzdłuż linii o równaniu x = y, czyli wyniki są 
podobne jak w scenariuszu bazowym w całym zakresie ładunków.  
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 5. Porównanie ładunku azotu w scenariuszu z orką 22 cm i w scenariuszu bazowym  
Fig. 5. Comparison of nitrogen load in 22 cm tillage scenario and in base scenario 
 
Wyniki porównania ładunku w scenariuszu z orką 20 cm i w scenariuszu bazowym 
przedstawiono na rysunku 6. Także w tym wypadku nie odnotowano wpływu zmian 
w zabiegu na ładunek azotu azotanowego w punkcie zamykającym zlewnię. Punk-
ty układają się niemal dokładnie wzdłuż prostej, obrazującej brak zmian w ładunku 
badanego składnika pokarmowego w stosunku do scenariusza bazowego. 
 
Uzyskane w badanym okresie ładunki azotu azotanowego w scenariuszu z orką  
o głębokości 17 cm, a więc znacznie już spłyconą w stosunku do wartości wyjścio-
wej, przedstawiono na rysunku 7. Ta istotna zmiana w głębokości zabiegu agro-
technicznego spowodowała bardzo niewielkie zmiany ładunku azotu azotanowego 
w punkcie zamykającym zlewnię. Punkty obrazujące relacje ładunku w scenariuszu 
analizowanym do bazowego układają się w przeważającej mierze wzdłuż linii x = y. 
Pewien wpływ zmiany głębokości orki zaznacza się jednak przy większych warto-
ściach ładunku.  
 
Zmiany ładunków azotu azotanowego w poszczególnych scenariuszach w stosunku 
do scenariusza bazowego w kolejnych miesiącach roku zestawiono w tabeli 1. Są to 
uśrednione dane z trzech lat badań. Poszczególne wartości obrazują, jaki procent 
ładunku scenariusza bazowego stanowi ładunek z analizowanego scenariusza. Róż-
nice w przypadku scenariusza z orką 22 i 20 cm w stosunku do scenariusza bazo-
wego są nieznaczące, sięgające setnych bądź dziesiątych części procenta. W sce-
nariuszu z orką o głębokości 17 cm są nieco większe, ale i tu sięgają maksymalnie 
2–3%. Dalszych badań wymagałaby analiza możliwych przyczyn takiego zjawiska.  
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Ładunek azotu w scenariuszu bazowym [kg]  Nitrogen load in base scenario [kg] 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 6. Porównanie ładunku azotu w scenariuszu z orką 20 cm i w scenariuszu bazowym  
Fig. 6. Comparison of nitrogen load in 20 cm tillage scenario and in base scenario 
 

 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 7. Porównanie ładunku azotu w scenariuszu z orką 17 cm i w scenariuszu bazowym  
Fig. 7. Comparison of nitrogen load in 17 cm tillage scenario and in base scenario 
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Ładunek azotu w scenariuszu bazowym [kg]  Nitrogen load in base scenario [kg] 

Ładunek azotu w scenariuszu bazowym [kg]  Nitrogen load in base scenario [kg] 
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Tabela 1. Zmiana ładunku azotu azotanowego [%] w punkcie zamykającym zlewnię  

w poszczególnych scenariuszach w ujęciu miesięcznym w stosunku do scena-
riusza bazowego 

Table 1. Change of nitrogen load in % in catchment outlet  in each scenario on a monthly 
basis compared to the baseline scenario 

Miesiąc  Month Głębokość orki [cm]  Plowing depth [cm] 
22  20  17  

Styczeń  January 99,98 99,96 101,29 
Luty  February 99,94 99,92 102,13 
Marzec  March 99,94 99,93 102,55 
Kwiecień  April 99,97 99,97 102,54 
Maj  May 100,00 100,00 101,16 
Czerwiec  June 100,00 100,00 102,03 
Lipiec  July 100,00 99,98 102,57 
Sierpień  August 100,10 100,19 103,48 
Wrzesień  September 100,07 99,06 102,06 
Październik  October 102,63 102,63 103,95 
Listopad  November 100,42 100,83 103,75 
Grudzień  December 100,00 100,05 102,13 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Podsumowanie  
 
Analiza wyników poszczególnych scenariuszy pozwala stwierdzić, że nie odnoto-
wano istotnego wpływu głębokości orki na jakość wody w Zgłowiączce, mierzoną ła-
dunkiem azotu azotanowego. Jedynie maksymalne zbadane spłycenie orki (do 17 cm) 
powodowało niewielki wzrost ładunku azotu azotanowego, szczególnie w przypadku 
większych wartości ładunków. Wpływ ten nie jest jednak wyraźny i osiąga maksy-
malnie 3%. Wpływ głębokości orki na jakość wód badał także ULLRICH i VOLK 
[2009], wykorzystując w badaniach wirtualną, wyidealizowaną zlewnię, utworzoną 
na potrzeby analiz. W tym wypadku także stwierdzono brak istotnego wpływu głę-
bokości uprawy. Badania opisane w pracy, odwołujące się do realnych danych i rze-
czywistej zlewni, wydają się potwierdzać niemieckie analizy. Dalszego rozpatrywa-
nia wymagałoby stwierdzenie wpływu głębokości orki na plony, najistotniejszy dla 
rolnika czynnik. Ograniczenie głębokości orki, będącej najbardziej energochłonnym 
z zabiegów agrotechnicznych, miałoby korzystne skutki ekonomiczne dla rolnika 
(mniejsze zużycie energii, mniejsze koszty), a z przedstawionych wyników widać, 
że nie odbiłoby się to niekorzystnie na jakości wód powierzchniowych. 
 
Wykorzystując wyniki modelowe należy jednak wziąć pod uwagę problemy, które 
stawiają pod znakiem zapytania jakość tych wyników. Należą do nich, zdaniem JHA 
i in. [2004], niepewność parametrów wejściowych, wymagana kalibracja licznych 
parametrów, czy też nie zawsze dobrze rozpoznane zależności miedzy wejściem, 
a wyjściem z modelu. MOSTAGHIMI i in. [1997] podkreśla, że ograniczeniem modeli 
jest to, że muszą być kalibrowane i walidowane do lokalnych warunków, co może 
utrudniać uogólnienie wyników z jednej zlewni na inne obszary. Poza tym na do-
kładność wyników modelowania wpływa jakość danych wejściowych [WHITE, 
CHAUBEY 2005]. Dlatego do przedstawionych w pracy wyników należy podejść ze 
świadomością, że zastosowany model jest jedynie niedoskonałym odwzorowaniem 

© ITP w Falentach; PIR 2014 (I–III): z. 1 (83) 53 



Maria Śmietanka, Aleksander Szeptycki 
 
skomplikowanych procesów zachodzących w rzeczywistości. Jednak doświadcze-
nia licznych autorów pokazują, że możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących 
wyników, które mogą być wskazówkami dla praktyki i służyć do tworzenia planów 
gospodarowania na poszczególnych terenach. 
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MODELING THE IMPACT OF CHANGES IN THE DEPTH  
OF PLOWING ON NITROGEN LOAD IN SURFACE WATERS 

 
Summary 

 
Poland has small water resources, so it is important to protect them. Agriculture is one 
of the biggest contributors increasing the amount of nitrogen in water. The impact of 
different management practices on the amount of nitrogen released to surface water 
can be studied using computer models. The study used the SWAT model to assess the 
impact of changes in the depth of plowing on nitrogen load in the stream. The study 
was conducted on the upper catchment Zgłowiączka in central Poland. After feeding 
the model with necessary data (land use, soil, weather, DEM) it was calibrated and 
validated. In the obtained model three scenarios with shallower plowing (22, 20 and 17 
cm) were tested. The results showed no or very little effect of the depth of plowing on 
the amount of nitrogen at the point of closing the test basin. 
 
Key words: plowing depth, modeling, nitrogen, SWAT, water quality 
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