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rola dopływów w kSztałtowaniu jakości wód 
jezior pojezierza SuwalSko-auguStowSkiego

Streszczenie. W opracowaniu dokonano oceny roli dopływów w kształtowaniu jakości wód czte-
rech jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Do realizacji zadania wykorzystano komputero-
wy model eutrofizacji, zdefiniowany w programie WASP (Water Analysis Simulation Program), 
rozwijanym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Korzystając ze zdefiniowanego  
i skalibrowanego modelu przeprowadzono szereg symulacji, w których modyfikowano ładunki azo-
tu i fosforu wprowadzane do jezior z dopływami, a następnie obserwowano wywołane tym zmiany 
jakości wód jezior.
Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, eutrofizacja jezior, modelowanie, USEPA WASP.

Artykuł powstał w wyniku realizacji pracy statutowej S/WBiIS/2/2011 

WPROWADZENIE

Jeziora naturalne zajmując obniżenia terenu kumulują materiał pochodzący ze 
zlewni, zarówno w postaci rozpuszczonych soli mineralnych, jak i w postaci zawie-
sin. Substancje te, w szczególności związki azotu i fosforu, umożliwiają rozwój ro-
ślinności naczyniowej i fitoplanktonu, a ich nadmiar powoduje niekorzystne z punk-
tu widzenia jakości wód zjawisko eutrofizacji. W referacie podjęto próbę oceny 
oddziaływania dopływów na jakość wód jezior: Necka, Rospudy Augustowskiej, 
Białego Augustowskiego oraz Studzienicznego.  Wymienione jeziora położone są  
w dorzeczu rzeki Rospudy-Netty, mają charakter przepływowy, a dopływy mogą 
stanowić ważne źródło azotu i fosforu w wodach tych zbiorników. 

Do oceny roli dopływów w kształtowaniu jakości wód jezior wykorzystano  
komputerowy model eutrofizacji, zdefiniowany w programie WASP (Water Analysis 
Simulation Program), rozwijanym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowi-
ska (USEPA) [11]. Algorytmy użyte w programie oparte są na rozwiązywaniu rów-
nań uwzględniających zasadę zachowania masy rozważanych składników wód po-
wierzchniowych (tj. azotu amonowego, azotanowego (V) i organicznego, fosforu 
fosforanowego (V) i organicznego, tlenu rozpuszczonego i biochemicznego węglo-
wego zapotrzebowania na tlen oraz chlorofilu a), a także uwzględniają ich przemia-
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ny wynikające z procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących  
w wodach powierzchniowych.  Korzystając ze zdefiniowanego i skalibrowanego mo-
delu przeprowadzono szereg symulacji, w których modyfikowano ładunki azotu  
i fosforu wprowadzane do jezior z dopływami, a następnie obserwowano wywołane 
tym zmiany jakości wód jezior.

CharakteryStyka jezior i dopływów

Omawiane w opracowaniu cztery jeziora leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Au-
gustowa, położonego w województwie podlaskim ok. 30-tysięcznego miasta o statu-
sie uzdrowiska, najważniejszego ośrodka turystycznego i wypoczynkowego na ob-
szarze Puszczy Augustowskiej. Walory turystyczne miasta są w dużym stopniu 
związane z położonymi w pobliżu jeziorami. Według badań WIOŚ Białystok prze-
prowadzonych w roku 2008 i 2009, stan ekologiczny jeziora Białego Augustowskie-
go oceniono na bardzo dobry, jeziora Necko na dobry, natomiast jeziora Rospuda 
Augustowska na umiarkowany [5, 6]. W obowiązującym do 2007 roku systemie kla-
syfikacji jeziora Studzieniczne i Białe Augustowskie zaliczano do klasy II, jezioro 
Necko do II lub III klasy,  jezioro Rospuda Augustowska do klasy II, III lub IV (po-
za klasą) [4, 8, 9]. Omówione w opracowaniu zbiorniki nie posiadają ewidencjono-
wanych punktowych źródeł zanieczyszczeń i są jeziorami przepływowymi. 
Ze względu na brak obciążenia jezior ładunkami zanieczyszczeń pochodzącymi ze 
ścieków, głównym czynnikiem decydującym o stanie troficznym jezior są dopływy, 
źródła obszarowe oraz zasilanie wewnętrzne.

Podstawowe wielkości morfometryczne jezior oraz procent wymiany wody  
w roku przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane wielkości morfometryczne jezior
Table 1. Selected morfometric parameters of lakes

Jezioro
Objętość
[tys. m3]

Powierzchnia 
[ha]

Głębokość  
maksymalna [m]

Procent wymiany 
 wody w roku [%]

Necko 40564,4 400,0 25,0 367

Rospuda Augustowska 5383,1 104,0 10,5 2558

Białe Augustowskie 41716,5 476,6 30,0 8

Studzieniczne 22073,6 250,1 30,5 11

Źródło: materiały Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, [2]

Zlewnia całkowita systemu jezior: Necka, Rospudy Augustowskiej, Białego 
Augustowskiego i Studzienicznego  stanowi większą część powierzchni dorzecza 
rzeki Rospudy-Netty – największego cieku wodnego w zlewni [7]. Do pozostałych 
dopływów zaliczyć należy rzekę Kamienny Bród – dopływ do jeziora Necko, i Ka-
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nał Augustowski – dopływ do jeziora Studzienicznego. Główne linie przepływu wo-
dy w poszczególnych jeziorach można uporządkować następująco (Rys. 1):

–  rzeka Rospuda (dopływ) – jezioro Rospuda Augustowska – jezioro Necko – 
rzeka Netta (odpływ),

– rzeka Kamienny Bród (dopływ) – jezioro Necko – rzeka Netta (odpływ),
–  Kanał Augustowski (dopływ) – śluza Swoboda – jezioro Studzieniczne – ślu-

za Przewięź – jezioro Białe – kanał Klonownica – jezioro Necko – rzeka Net-
ta (odpływ).

Rys. 1. Układ modelowanych jezior z zaznaczonymi kierunkami przepływów
Fig 1. Lakes with  flows directions

Model eutrofizaCji wód jezior

Do oceny zmian jakości wód jezior w wyniku zmian ładunków związków bio-
gennych dostarczanych z dopływami wykorzystano model zdefiniowany w danych 
wejściowych do programu WASP 7.2. Model opracowano przy uwzględnieniu osza-
cowanych ładunków związków biogennych dopływających do jezior oraz czynników 
wpływających na szybkość procesów związanych z eutrofizacją [10]. W modelu wy-
korzystano dane empiryczne będące wynikiem przeprowadzonych badań własnych, 
danych dostępnych w materiałach publikowanych przez IMiGW [3] oraz WIOŚ [4, 8] 
oraz na podstawie wartości uzyskanych w wyniku kalibracji modelu.

Model skalibrowano na podstawie badań wód jezior przeprowadzonych w okre-
sie: od 01 maja 2006 do 30 kwietnia 2007, na drugim stopniu złożoności procesu 
eutrofizacji w module EUTRO, tj. modelu złożonej eutrofizacji. Stopień ten umożli-
wia prognozowanie stężenia azotu amonowego, azotanowego (V) i organicznego, 
fosforu fosforanowego (V) i organicznego, tlenu rozpuszczonego i biochemicznego 
węglowego zapotrzebowania na tlen oraz chlorofilu a. Dla przyjętego podziału śro-
dowiska wodnego jezior na segmenty, w programie WASP zdefiniowano szereg 
wielkości składających się na unikalny model, który posłużył do przeprowadzenia 
symulacji. W modelu uwzględniono procesy opisane szczegółowo w podręczniku 
programu [11]:
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– cykl przemian związków fosforu,
– cykl przemian związków azotu,
– bilans tlenu rozpuszczonego,
– interakcje segmentów podpowierzchniowych z osadami dennymi.

WyNIkI SymulAcjI

Opracowany model eutrofizacji wykorzystany został do prognozowania zmian 
jakości wody w czasie, przy uwzględnieniu zmian ładunków azotu i fosforu dostar-
czanego do jezior wraz z dopływami, tj. w Kanale Augustowskim, rzece Rospudzie  
i w Kamiennym Brodzie. Zmiany ładunków uwzględniono w grupie wartości stężeń 
granicznych (grupa BOUNDARIES) definiujących dopływ i odpływ ładunków  
z modelu w segmentach granicznych. Omówione prognozy dotyczą sytuacji, w któ-
rych zmniejszono o połowę lub zwiększono dwukrotnie stężenie azotu amonowego, 
azotanowego (V) i ogólnego, fosforu fosforanowego (V) i ogólnego, BZT5 oraz chlo-
rofilu a w dopływach do jezior, przy niezmiennym natężeniu przepływu i niezmien-
nym stężeniu tlenu (w dopływie). Symulacje przeprowadzono dla okresu 10 lat.  
W opracowaniu omówiono prognozy w ograniczeniu do pierwszych trzech lub pię-
ciu lat, ze względu na to, że w tym czasie obserwowane były najistotniejsze zmiany 
w jakości wód jezior. Model uwzględniający niezmienność pozostałych parametrów 
w następujących po sobie cyklach rocznych, w kolejnych latach ulegał stabilizacji  
i prognozowana różnica jakości wód w modelu i prognozie po kilku latach nie ulega-
ła istotnym zmianom. 

Ze względu na przepływ wód pomiędzy jeziorami, zmiany ładunków azotu  
i fosforu w Kanale Augustowskim mogą potencjalnie oddziaływać na jezioro Stu-
dzieniczne, Białe Augustowskie i Necko. Rzeka Rospuda, będąc dopływem jeziora 
Rospuda Augustowska i mając przepływ roczny ponad 25-krotnie wyższy od objęto-
ści jeziora, może w znaczącym stopniu decydować o jakości jego wód, a także może 
mieć potencjalny wpływ na jakość wód jeziora Necko. Ostatni dopływ, rzeka Ka-
mienny Bród, ze względu na kierunek przepływu wód w systemie omawianych je-
zior, może potencjalnie oddziaływać na jakość wód jeziora Necko. W kolejnej części 
artykułu zaprezentowano wybrane symulacje polegające na modyfikacji stężenia 
związków biogennych w wodach dopływów. 

Pierwsza grupa symulacji dotyczy zmian ładunków azotu i fosforu, których 
źródłem był Kanał Augustowski. Zmiany stężenia tych związków w wodach kanału 
skutkowały wyraźnymi zmianami jakości wody w jeziorze Studzienicznym i zauwa-
żalnymi zmianami w jeziorze Białym. Zmniejszone o połowę stężenie związków 
biogennych w dopływie powodowały obniżenie stężenia fosforanów (V) w epilim-
nionie jeziora Studzienicznego (Rys. 2) z wartości 0,05 do 0,03 mg PO4/l (stężenie 
maksymalne w kolejnych latach). 
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Rys. 2.  Prognozowane zmiany stężenia fosforu fosforanowego (V) w epilimnionie jeziora Studzie-
nicznego w wyniku obniżenia o połowę stężenia związków azotu i fosforu w wodach Kana-
łu Augustowskiego.

Fig. 2.  Expected effect of half decrease phosphorus and nitrogen load from Kanał Augustowski on 
orthophosphate concentration in Studzieniczne Lake epilimnion.

W jeziorze Białym stężenie fosforanów (V) również uległo zmniejszeniu, lecz 
w mniejszym stopniu. Obniżenie z wartości maksymalnej 0,04 do 0,03 mg PO4/l  
nastąpiło w czasie dwóch pierwszych lat prognozy.

Na podstawie zmian stężenia fosforanów (V) w hypolimnionie jeziora Studzie-
nicznego (Rys. 3.) i Białego można wnioskować, iż Kanał Augustowski stanowi zna-
czące źródło związków fosforu w jeziorze Studzienicznym (po dwóch pierwszych 
latach symulacji stężenie maksymalne w czasie stratyfikacji letniej uległo obniżeniu 
z wartości 0,05 do 0,03 mg PO4/l).

Rys. 3.  Prognozowane zmiany stężenia fosforu fosforanowego (V) w hypolimnionie jeziora Studzie-
nicznego w wyniku obniżenia o połowę stężenia związków azotu i fosforu w wodach Kana-
łu Augustowskiego.

Fig. 3.  Expected effect of half decrease phosphorus and nitrogen load from Kanał Augustowski on 
orthophosphate concentration in Studzieniczne Lake hypolimnion.

W epilimnionie i hypolimnionie jeziora Białego stężenie fosforanów (V) w sy-
mulacji zmniejszyło się w stosunku do modelu o 3% (epilimnion) i 7% (hypolimnion) 
w pierwszym roku symulacji oraz o odpowiednio 15% i 17% w roku dziesiątym.
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W wyniku obniżenia stężenia związków azotu i fosforu w wodach Kanału 
Augustowskiego, w wodach jeziora Studzienicznego i Białego zaobserwowano wzrost 
stężenia związków azotu.  Wzrost stężenia azotu azotanowego (V) w epilimnionie wy-
nika w tym przypadku ze zmian w bilansie związków limitujących tempo rozwoju fi-
toplanktonu. Mniejsze dostawy fosforu w dopływie – Kanale Augustowskim powodu-
ją mniej intensywny wzrost fitoplanktonu i wynikające z tego mniejsze zużycie 
rozpuszczonych, mineralnych form azotu dostępnych dla roślin, przy jednoczesnym 
całkowitym wyczerpaniu fosforanów (V) w okresie letnim w epilimnionie.

W wyniku zmniejszenia stężenia fosforanów (V) w epilimnionach jezior Białe-
go i Studzienicznego zmniejszeniu uległo również stężenie chlorofilu a. Zmiany te 
miały miejsce w ciągu trzech pierwszych lat symulacji. W jeziorze Studzienicznym 
(Rys. 4.) maksymalne stężenie chlorofilu w czasie zakwitu wiosennego uległo 
zmniejszeniu z 27,8 µg/l w pierwszym roku symulacji do 18,3 µg/l w roku trzecim. 
W jeziorze Białym zmiany były mniejsze i wynosiły w szczycie zakwitu  
30,6 i 27,0 µg/l w trzecim roku symulacji. Od czwartego do dziesiątego roku progno-
zowane zmiany maksymalnego stężenia w obu jeziorach nie przekraczały 1 µg/l.

Rys. 4.  Prognozowane zmiany stężenia chlorofilu a w epilimnionie jeziora Studzienicznego w wyniku 
obniżenia o połowę stężenia związków azotu i fosforu w wodach Kanału Augustowskiego.

Fig. 4.  Expected effect of half decrease phosphorus and nitrogen load from Kanał Augustowski on 
chlorophyll a concentration in Studzieniczne Lake epilimnion.

W wyniku przeprowadzonej symulacji można stwierdzić, iż znaczącym źró-
dłem fosforu w jeziorze Studzienicznym jest jego dopływ – Kanał Augustowski. Hi-
potetyczne zmniejszenie o połowę stężenia fosforanów (V) i fosforu ogólnego w do-
pływie, w odniesieniu do wartości zaobserwowanych w latach 2006/2007 jest 
przyczyną obniżenia maksymalnego stężenia chlorofilu a w czasie trwania zakwitu 
wiosennego o 34%. W tym przypadku obniżeniu ulega również stężenie fosforu 
ogólnego, w mniejszym stopniu azotu całkowitego. W jeziorze Białym zmiana 
uwzględniona w symulacji nie miała większego wpływu na intensywność zakwitu 
wiosennego. Mało znaczącą zmiennością charakteryzowało się również stężenie 
azotu i fosforu ogólnego. 
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Obok symulacji uwzględniającej zmniejszenie o połowę ładunku związków 
biogennych w dopływie przeprowadzono symulację polegającą na dwukrotnym 
zwiększeniu stężenia związków azotu i fosforu, chlorofilu a oraz BZT5 w wodach 
dopływu do jeziora Studzienicznego – Kanale Augustowskim. Symulacja ta potwier-
dza tezę, iż Kanał Augustowski stanowi znaczące źródło związków fosforu w jezio-
rze Studzienicznym: maksymalne stężenie chlorofilu a w czasie zakwitu wiosennego 
wzrosło z ok. 27 do ok. 35 µg/l w epilimnionie jeziora Studzienicznego oraz  
z ok. 30 do ok. 33 µg/l w jeziorze Białym, w drugim roku symulacji.

Powyższe przypadki symulacyjne pozostawały bez praktycznego wpływu na 
jezioro Necko. 

W drugiej grupie symulacji modyfikowano ładunki azotu i fosforu w wodach 
rzeki Kamienny Bród – dopływie jeziora Necko. Prognozy wskazują na to, iż zmniej-
szenie o połowę ładunku związków biogennych dostarczanych do wód jeziora wraz  
z dopływem nie powoduje wyraźnych zmian ich jakości. Większy wpływ ładunków 
azotu i fosforu dostarczanych z dopływem na jakość wody w jeziorze Necko zaobser-
wowano przy dwukrotnym zwiększeniu stężenia wszystkich (z wyjątkiem tlenu roz-
puszczonego) wskaźników jakości wody. W tej symulacji prognozowane maksymalne 
roczne stężenie fosforanów (V) uległo zwiększeniu z 0,075 mg PO4/l w modelu do 
0,089 mg PO4/l w drugim roku symulacji, azotanów (V) z 1,52 do 1,78 mg NO3/l  
w trzecim roku symulacji. Przedstawione na Rys 5. stężenie chlorofilu a uległo nie-
wielkim zmianom, podobnie jak w symulacji uwzględniającej zmniejszenie ładunku 
w dopływie do jeziora Necko. W czasie zakwitu wiosennego maksymalne stężenie 
chlorofilu a wynosiło ok. 47 µg/l począwszy od drugiego roku symulacji i było  
o 9% wyższe w stosunku do modelu. 

Rys. 5.  Prognozowane zmiany stężenia chlorofilu a w epilimnionie jeziora Necko w wyniku dwu-
krotnego zwiększenia stężenia związków azotu i fosforu w wodach rzeki Kamienny Bród.

Fig. 5.  Expected effect of double increase phosphorus and nitrogen load from Kamienny Bród river 
on chlorophyll a concentration in Necko Lake epilimnion.

Największym oddziaływaniem na jakość wód jeziora charakteryzował się dopływ 
jeziora Rospuda Augustowska – rzeka Rospuda. Zarówno obniżenie ładunku biogenów 
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w postaci zmniejszenia o połowę ich stężenia w dopływie, jak też dwukrotne zwiększe-
nie skutkowało istotnymi zmianami jakości wód jeziora Rospuda, w postaci zmian stęże-
nia wszystkich rozpatrywanych wskaźników jakości wody w szerokim zakresie. Oddzia-
ływanie to przenosiło się również na zmiany jakości wody jeziora Necko.

Analiza danych w symulacji uwzględniającej zmniejszenie o połowę stężenia 
wskaźników jakości wody w rzece pozwala na stwierdzenie, iż rzeka Rospuda stanowi 
podstawowe źródło substancji biogennych w jeziorze Rospuda Augustowska. W oma-
wianej symulacji ograniczone do połowy ładunki związków biogennych powodują ob-
niżenie o ok. połowę maksymalnego stężenia azotu azotanowego (V) (z 1,82 do 
0,91 mg NO3/l) i ogólnego (z 1,25 do 0,64 mg N/l). Zmiany te obserwowane są w pierw-
szym roku symulacji i nie pogłębiają się w latach następnych. W przypadku fosforu 
fosforanowego (V) i ogólnego stężenie maksymalne uległo obniżeniu i wynosiło odpo-
wiednio: 0,170 – 0,153 mg PO4/l oraz 0,22 – 0,19 mg P/l. Przebieg zmian stężenia fos-
foru ogólnego w symulacji i modelu zaprezentowano na Rys. 6. Wskutek zmian zasob-
ności jeziora w związki biogenne zmienia się również intensywność rozwoju 
fitoplanktonu, co objawia się obniżeniem maksymalnego stężenia chlorofilu a w roz-
patrywanej symulacji do 36 µg/l, z 66 µg/l w skalibrowanym modelu.

Rys. 6.  Prognozowane zmiany stężenia fosforu ogólnego w epilimnionie jeziora Rospuda Augustowska 
w wyniku zmniejszenia o połowę stężenia związków azotu i fosforu w wodach rzeki Rospudy.

Fig. 6.  Expected effect of half decrease phosphorus and nitrogen load from Rospuda River on total 
phosphorus concentration in Rospuda Lake epilimnion.

Obok symulacji, w której założono zmniejszenie o połowę ładunku azotu i fos-
foru w rzece Rospudzie przeprowadzono symulację polegającą na dwukrotnym 
zwiększeniu tego ładunku. Wyniki prognoz uzyskanych po przeprowadzeniu tej sy-
mulacji również pozwalają na stwierdzenie, że dopływ do jeziora Rospuda jest waż-
nym czynnikiem kształtującym jakość wód jeziora. Podwyższone dwukrotnie stęże-
nie w dopływie skutkowało przeważnie dwukrotnym zwiększeniem stężenia 
wskaźników jakości wody w jeziorze. Zmiany stężenia rozpatrywanych wskaźników 
obserwowane były już w pierwszym roku symulacji i pozostawały praktycznie nie-
zmienne od drugiego do dziesiątego roku symulacji.
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Symulacja zakładająca zmiany stężenia wskaźników jakości wody w dopływie 
do jeziora Rospuda wskazywała potencjalne na zmiany jakości wody w jeziorze Necko. 
Zwiększenie i zmniejszenie stężenia wskaźników w rzece Rospudzie skutkowało  
w jeziorze Necko największymi zmianami stężenia związków azotu. Przy założeniu 
zmniejszenia o połowę stężenia wskaźników jakości wody w rzece Rospudzie maksy-
malne roczne stężenie azotu amonowego w wodach epilimnionu jeziora Necko uległo 
obniżeniu w drugim roku symulacji z 0,21 do 0,15 mg NH4/l, azotu azotanowego (V)  
z 1,51 do 0,95 mg NO3/l, azotu ogólnego 2,07 do 1,27 mg N/l. Zwiększenie stężenia 
wskaźników jakości wody w rzece Rospudzie powodowało podwyższenie maksymal-
nego rocznego stężenia azotu amonowego w wodach epilimnionu Necka w drugim 
roku symulacji z 0,21 do 0,34 mg NH4/l, azotu azotanowego (V) z 1,51 do 
2,68 mg NO3/l, azotu całkowitego 2,07 do 3,68 mg N/l. Zmiany stężenia chlorofilu  
a, podobnie jak zmiany stężenia pozostałych wskaźników, następowały w ciągu dwóch 
pierwszych lat. Po tym czasie układ ulegał stabilizacji i zmiany jakości wody były po-
mijalne.  Maksymalne roczne stężenie chlorofilu a przy zmniejszeniu ładunków w rze-
ce Rospudzie w drugim roku symulacji uległo obniżeniu z 44 do 31 µg/l (Rys. 7). Przy 
zakładanym zwiększeniu ładunków maksymalne stężenie chlorofilu a w epilimnionie 
Necka wzrosło w drugim roku symulacji z 44 do 61 µg/l.

Rys. 7.  Prognozowane zmiany stężenia chlorofilu a w epilimnionie jeziora Necko w wyniku obniże-
nia o połowę stężenia związków azotu i fosforu w wodach rzeki Rospudy.

Fig. 7.  Expected effect of half decrease phosphorus and nitrogen load from Rospuda River on chlo-
rophyll a concentration in Rospuda Lake epilimnion.

PODSumOWANIE

Symulacje, w których zakładano potencjalne zmiany stężenia wskaźników ja-
kości w wodach dopływów do jezior świadczą o gromadzeniu związków biogennych 
niesionych wraz z dopływami w jeziorach przepływowych i potwierdzają nieko-
rzystne oddziaływanie dopływów na jakość wody analizowanych jezior.

W jeziorze Studzienicznym dopływ Kanału Augustowskiego stanowił ważne 
źródło fosforu. Obniżenie o połowę stężenia fosforanów (V) w wodach kanału skut-
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kowało obniżeniem o 34% maksymalnego stężenia chlorofilu a, natomiast dwukrot-
ne podwyższenie stężenia fosforanów (V) zmieniało układ czynników limitujących 
wzrost fitoplanktonu i pierwiastkiem limitującym stawał się azot. Zmiany pierwiast-
ka limitującego w symulacji zakładającej dwukrotne zwiększenie stężenia związków 
biogennych w wodach Kanału Augustowskiego zaobserwowano również w jeziorze 
Białym, co świadczy o potencjalnie istotnym oddziaływaniu tego dopływu również 
na jezioro Białe, pomimo niewielkiego przepływu w kanale. 

Zmiany ładunków związków biogennych w dopływie do jeziora Rospuda Au-
gustowska – w rzece Rospudzie skutkowały prognozami wskazującymi na kluczową 
rolę rzeki na jakość wody w jeziorze. Przy wysokim stopniu wymiany wody w roku 
(w Rospudzie wynosi on ok. 2500%) zmiany jakości wody w jeziorze wynikające ze 
zmian jakości wody w rzece były natychmiastowe i utrzymywały się przez wszyst-
kie lata symulacji. Obniżenie o połowę i dwukrotne zwiększenie stężenia związków 
biogennych w wodach dopływu skutkowało praktycznie takimi samymi zmianami 
stężenia związków azotu w wodach jeziora; stężenie fosforanów (V) i fosforu ogól-
nego zmieniało się w mniejszym stopniu, co świadczy o dodatkowym wpływie zasi-
lania wewnętrznego na zasobność jeziora w fosfor. Oddziaływanie rzeki Rospudy 
przenosiło się na zmiany jakości wody w jeziorze Necko, przy czym oddziaływanie 
to rozłożone było na średnio trzy pierwsze lata symulacji.

Dopływ do jeziora Necko – rzeka Kamienny Bród, pomimo niskiej jakości wo-
dy  oddziaływał na wody jeziora Necko w znacznie mniejszym stopniu niż rzeka 
Rospuda – dopływ do jeziora Rospuda. Zmiany stężenia związków azotu, fosforu 
oraz chlorofilu a nie przekraczały kilku procent w symulacjach zakładających dwu-
krotne zwiększenie lub zmniejszenie o połowę stężenia wskaźników w Kamiennym 
Brodzie. Nieznaczne oddziaływanie tego dopływu wynika z niewielkiego przepły-
wu w stosunku do objętości jeziora.
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the role of tributarieS in water quality of lakeS  
of Suwałki-auguStów lake diStrict

abstract. The paper evaluates the role of tributaries in water quality of four lakes of Suwałki-
Augustów Lake District. For evaluation purposes a computer model of eutrophication defined in 
WASP (Water Analysis Simulation Program) developed by the USEPA has been applied. Using  
a defined and calibrated model, a number of simulations has been made with modified loads of ni-
trogen and phosphorus entering the lakes in tributaries. Next, changes in water quality have been 
observed.
keywords: surface water, lake eutrophication, modeling, USEPA WASP.




