
Streszczenie 

Celem pracy była ocena wpływu jezior rynny kórnicko-zaniemyskiej na jakość wód 

rzeki Głuszynki. W ramach pracy wykonano szereg badań terenowych oraz laboratoryjnych 

w latach hydrologicznych 2016-2018. W pierwszym etapie prac scharakteryzowano zlewnię 

rzeki Głuszynki poprzez opracowanie charakterystyki fizjograficznej obejmującej: analizę 

rzeźby terenu, pokrycia terenu i charakterystyki gleb (z wykorzystaniem narzędzi GIS), 

a  także charakterystyki warunków hydrometeorologicznych oraz gospodarki ściekowej. 

Ocenę jakości wód rzeki i jezior rynny kórnicko-zaniemyskiej wykonano zgodnie 

z  obowiązującym rozporządzeniem (Dz. U. 2019 poz. 2149). Zmienność badanych 

parametrów jakości wody zbadano z wykorzystaniem metod statystycznych m.in. analizy 

PCA, parametric statistical change point. Aby uchwycić rolę jezior w zatrzymaniu lub 

wzbogaceniu w substancje biogenne wód rzeki Głuszynki wykorzystano analizę specjacyjną 

pierwiastków biogennych (Visual MINTEQ).  

Analiza struktury użytkowania zlewni jezior podzieliła 8 badanych obiektów na dwie 

grupy: A - zlewnie leśno-rolnicze i B - zlewnie rolnicze. Ocena stanu ekologicznego 

przeprowadzona zarówno dla wód rzeki i jezior sklasyfikowała badane wody do stanu 

ekologicznego poniżej dobrego. Związane było to z przekroczeniem wartości granicznych 

dla II klasy jakości wód prawie dla każdego analizowanego wskaźnika, z wyjątkiem tlenu 

rozpuszczonego oraz N-NH4 w rzece i EC w jeziorach. Uzyskane wyniki wykazały, że 

zawartość badanych wskaźników uwarunkowana była zarówno formą użytkowania zlewni, 

okresem badawczym i sporadyczną presją antropogeniczną (zręb wydzielenia leśnego). 

Wyższe wartości badanych wskaźników obserwowano w okresie poza wegetacyjnym, co 

wynikało z osłabienia procesów fotosyntezy oraz nasilenia zjawisk spływu 

powierzchniowego. Aby ocenić wpływ jezior na jakość wód rzeki Głuszynki 

przeprowadzono między innymi analizę specjacyjną, która wykazała, że badane zbiorniki 

wodne przez cały okres badawczy akumulowały związki  fosforu, wapnia i magnezu 

w osadach dennych. Wytrącały się one głównie w postaci hydroksyapatytów i różnych form 

minerałów węglanowych. Na skutek m.in. procesów strącania obserwowano zmniejszającą 

się zawartość fosforu wraz z przepływem rzeki przez kolejne jeziora rynny. W przypadku 

pozostałych analizowanych wskaźników, oprócz odczynu wód, wraz z biegiem rzeki 

obserwowano wzrost ich wartości (kumulacja zanieczyszczeń). Na pogorszenie się jakość 

wód rzeki wraz z jej biegiem wpływ mogły mieć zarówno właściwości badanych substancji 

a także wiele czynników antropogenicznych (głównie działalność rolnicza i rekreacja). 

Analiza parametric statistical change point wykazała, że znaczne pogorszenie jakości wód 

rzeki następuje w ppk G4 – w połowie biegu rzeki (poniżej największego jeziora 

Bnińskiego). W okresie lat hydrologicznych 2016-2018 obserwowano głównie pogorszenie 

jakości wód rzeki Głuszynki. Tym samym jeziora budujące sieć rzeczno-jeziorną nie 

przyczyniały się do poprawy jakości wód rzeki. 
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Summary 

The aim of the study was to assess the impact of the lakes of the kórnik-zaniemyska gully 

on the water quality of the Głuszynka River. As a part of the work, a number of field and 

laboratory tests were carried out in the hydrological years 2016-2018. In the first stage of 

work, the Głuszynka river catchment was characterized by developing physiographic 

including: analysis of terrain, land usage and soil types (using GIS tools), as well as 

characteristics of hydrometeorological conditions and sewer systems. The quality of river 

and lake water in the kórnico-zaniemyska gully was assessed according with the government 

regulation (Journal of Laws of 2019, item 2149). The variability of the studied water quality 

parameters was tested using statistical methods, among others PCA analysis, parametric 

statistical change point. To capture the role of lakes in the retention or enrichment of 

nutrients in the waters of the Głuszynka river, speciation analysis of biogenic elements 

(Visual MINTEQ) was used. Analysis of land usage of lakes catchment area was a basis of 

lake division into two groups: A - forest and agricultural catchments and B - agricultural 

catchments. The ecological status assessment carried out for both river and lakes water 

classified the examined water to ecological status below good. The studied water exceed 

threshold values for the 2nd class of water quality for almost every parameter, except 

dissolved oxygen and N-NH4 content in the river and EC in the lakes. The obtained results 

showed that water quality was a results of form of catchment use, sampling time and 

unusually anthropogenic pressure (tree felling). Higher values of the studied indicators were 

observed in the non-vegetative period, which resulted from the slow photosynthesis 

processes and the intensification of surface runoff phenomena. To assess the impact of lakes 

on the quality of the river water, a speciation analysis was carried out, which showed that 

lakes accumulated phosphorus, calcium and magnesium compounds in bottom sediments 

throughout the study period. These elements precipitated mainly in the form of 

hydroxyapatites and various forms of carbonate minerals. As a result of precipitation 

processes, a decrease in phosphorus content was observed along with the river flow through 

subsequent lakes of the gully. For other indicators, except pH, increasing values along the 

course of the river was observed (accumulation of pollutants). The deterioration of the river 

water quality along with its course could have been a results of both characteristics of 

contaminant and anthropogenic factors (mainly agricultural and recreational pressure). The 

analysis of the parametric statistical change point showed that a significant deterioration in 

the quality of the river's waters occurs in the G4 control point - halfway up the river (below 

the largest lake Bnińskie). During the hydrological years 2016-2018, mainly deterioration of 

the quality of the waters of the Głuszynka River was observed. Therefore, the lakes of the 

river-lake system did not contribute in improving the quality of river waters. 
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