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Wstęp 

Podstawowym czynnikiem humeutrofizacji wód jest ilość i jakość rozpuszczonej materii 

organicznej (DOC), która decyduje o dostępności łatwo przyswajalnych form fosforu 

(P) i azotu (N) związanych z substancjami humusowymi (SH) (Górniak 1996). W miarę 

procesu zarastania i oddzielania od zlewni mineralnej śródleśnych jezior wzrasta w ich 

funkcjonowaniu rola torfowisk przyjeziornych. W zależności od stopnia zaawansowania 

ewolucyjnego ich wpływ może uzewnętrzniać się w jeziorze dystrofizująco lub humoeu-

trofizująco. 

Częściowe osuszenie torfu wiąże się zwykle z uruchomieniem „zatrzymanego” ładunku 

biogenów lub łatwo przyswajalnej puli DOC. Oznacza to, że torfowiska przyjeziorne 

stanowiące pierwotnie „pułapkę” dla biogenów mogą „wtórnie” wpływać na wzrost ży-

zności wód jeziorowy. Dynamika humoeutrofizacji kształtowana jest przez wpływ pro-

mieniowania UV, wzrost kwasowości gleby, jak i przez jeszcze stosunkowo słabo roz-

poznane ekohydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior i ich stref zasilania. 

Związek między dynamiką poziomu wody a zmianami hydro-chemicznymi był dotąd 

badany w nizinnych zbiornikach zaporowych lub w podpiętrzonych jeziorach głębokich 

z regulowanym odpływem wody. Wahania poziomu i objętości wody o marginalnym 

znaczeniu w jeziorach stratyfikowanych mogą stawać się w zbiornikach płytkowodnych 

istotne w kształtowaniu warunków rozwoju hydrobiontów. Niemal 60% jezior Polski (a 

także na świecie) to płytkie zanikające akweny polodowcowe o głębokości maksymal-

nej do 10 m. 

Zanikanie i wypłycanie jezior strefy umiarkowanej najczęściej wiąże się ze wzrostem 

żyzności wody, czyli fosforem i azotem, lecz rozpoznanie, które z form tych pierwiast-

ków są najistotniejsze w eutrofizacji nie zostało definitywnie ustalone. Równocześnie 

brak jest wyjaśnień, jakie są mechanizmy eutrofizacji niewielkich powierzchniowo jezior 

śródleśnych bez antropogenicznego ładunku zewnętrznego. 

Podstawowymi celami prezentowanych badań było: 

 rozpoznanie warunków hydrochemicznych i biogeochemicznych w różnych 
mikrosiedliskach w niewielkiej powierzchniowo zlewni i w jeziorze Pereszpa, 
 ocena ilości i zmienności czasowej fosforu całkowitego i jego biologicznie 

dostępnych form oraz materii organicznej w rożnych typach zlewni oraz w toni 
wodnej, 
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 ocena, w jakiej postaci materia ze zlewni dostaje się do jeziora i jakie są jej 
losy w jeziorze, a więc jaka jest odpowiedź jeziora na dostawę materii al-
lochtonicznej. 

 

Teren badań 

Badania prowadzono w niewielkim, odpływowym śródleśnym jeziorze Pereszpa 

(λ=23°37’E, φ=51°35’N, h=165 m n.p.m.), ze strefy peryglacjalnej zlodowacenia bałtyc-

kiego, które jest położone w zlewni Tarasienki (dorzecze Bugu) na Polesiu Zachodnim 

(Rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Struktura użytkowania oraz 
stanowiska poboru prób wody 
jeziorowej i gruntowej w zlewni 
jeziora Pereszpa (na podst. Furtak 
et al. 1998) i obserwacji własnych. 

Jezioro o powierzchni 24,2 ha zasilane jest z 10-krotnie większej leśno-bagiennej 

zlewni. Misa jeziora składa się z dwóch części przedzielonych wypłyceniem, przy czym 

zagłębienie południowe jest płytsze niż północne o głębokości maksymalnej 6,8 m. 

Zlewnia jeziora Pereszpa jest charakterystyczna dla krajobrazu staroglacjalnego - jest 

niemal płaska, z niewielkimi wydmami z plejstocenu i holocenu, a równiny akumulacyj-

ne, głównie przy brzegu jeziora zajmują torfowiska. W zlewni dominują gleby bielicowe, 

a wśród gleb organicznych - torfowo-murszowe. Szatę roślinną zlewni tworzą głównie 
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ploso północne

śródjezierze plosa południowego

 

Fot. 1. Widok na przewężenie oddzielające plosa północne i południowe jeziora (fot. autor). 

sektor I

strefa brzegowa - l1

środjezierze polosa N

 

Fot. 2. Dimiktyczne ploso północne jeziora Pereszpa i fragment zlewni „organicznej” (sektor I) (fot. autor). 

 



 

strefa brzegowa - l2

sektor II

 

Fot. 3. Fragment zlewni leśnej jeziora Pereszpa – sektor II (fot. autor). 

strefa brzegowa - l3

sektor III

 

Fot. 4. Rozległe torfowisko (sektor III) sąsiadujące z jeziorem (fot. autor). 

 



strefa brzegowa - l4

śródjezierze plosa południowego

sektor IV

 

Fot. 5. Polimiktyczne ploso południowe jeziora Pereszpa i fragment zlewni „mineralnej” (sektor IV) (fot. 
autor). 

strefa brzegowa - l5

odpływ wody na stawy
w Zawołoczuploso południowe

 
 

 

Fot. 6. Helofity i nymfeidy w płytkiej zatoce jeziora Pereszpa (stanowisko l5) (fot. autor). 

 



bór bagienny, świeży i suchy. Jezioro i jego otoczenie należą do seminaturalnych ukła-

dów ekologicznych i w całości od 1988 r. są objęte ochroną rezerwatową. 

Metody 

Skład chemiczny wód gruntowych analizowano z prób wody pobieranej w piezome-

trach (rury PCV, ∅50 mm) rozmieszczonych w glebach dwóch głównych typów zlewni: 

organicznej – ols (sektor I), torfowisko niskie i przejściowe (sektor III) i mineralnej - gle-

by bielicowe oglejone (sektor II) i gleby bielicowe właściwe (sektor IV) (Rys. 1). W każ-

dym sektorze zamontowano trzy grupy piezometrów ujmujących wody gruntowe poło-

żone stale w strefie saturacji i okresowo w warstwie aeracji. Każdorazowo określano 

głębokość zwierciadła wód gruntowych, a wodę do analiz chemicznych czerpano po 

uprzednim wypompowaniu wody z piezometru. 

Badano również wody śródjezierza północnej (N) i południowej (S) części akwenu oraz 

na 4 stanowiskach w strefie brzegowej (l1-14) i wodę wypływu z jeziora (l5, Rys. 1). W 

centralnej części plosa północnego uwzględniono wody powierzchniowe (N, z głęb. ok. 

0,5-1 m) i naddenne (h, z głęb. 4-5 m). 

Dane hydrochemiczne i informacje o poziomie zwierciadła wody w jeziorze zebrano z 

różnym natężeniem w oparciu o 21 sesji terenowych z uwzględnieniem sezonów wio-

sennego, letniego i jesiennego w latach 1996-2000. Przeanalizowano łącznie 168 prób 

wody jeziornej i 504 próby wody gruntowej. Analizy wykonano zgodnie z ogólnie przy-

jętą metodyką w limnologicznych badaniach terenowych i laboratoryjnych (Hermano-

wicz et al. 1976, Górniak 1995, Wetzel i Likens 1995). 

Badano: 

 Analizy w terenie  
 poziom wód w piezometrach, 
 temperaturę wody gruntowej i w jeziorze i temperaturę powietrza, 
 pH i przewodność elektrolityczna, 
 widzialność SD, 
 stężenie tlenu i nasycenie tlenem w wodzie jeziora 

 Analizy w laboratorium 
 główne aniony Na+, K+, Ca2 +, Mg2+ i Fe2+/3+ 
 główne aniony SO4

2-, Cl-, CO3
2- i HCO3

- oraz twardość ogólną 
 materię organiczną i jej 

cechy 
OWO~TOC, DOC, POC, ilorazy absorbancji fal elektromagne-
tycznych z zakresu VIS i UV (A2/A3 i A4/A6), chlorofil a i feofityny 

 formy azotu TN, N-NH4, N-NO3, N-NO2, TDN, DON i PON 
 formy fosforu TP, TDP, DIP, DOP, POP, TPP, P-lab, Fe-P, Al-P, Ca-P, P-res, 

SH-P, Prot-P, Lip-P, DNA-P, RNA-P 
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Frakcjonowanie fosforu zawieszonego przeprowadzono wg Psennera et al. (1988), do 

analizy form organicznych fosforu zastosowano metodykę Kanai et al. (1965), a ilości 

fosforu związanego z substancją humusową (SH-P) określono dzięki zastosowaniu 

metody Paludana i Jensena (1995). Analizę statystyczną wyników dokonano w oparciu 

o program STATISTICA 5.1 PL oraz MVSP 3.1. na podstawie testu normalności roz-

kładu i innych testów statystycznych, statystyk opisowych, analizy wariancji (ANOVA i 

MANOVA), klasyfikacji hierarchicznej, analizy dyskryminacyjnej, analizy regresji prostej 

i wielokrotnej. 

 

Wyniki i omówienie badań 

Uwarunkowania hydrologiczne  

Wahania poziomu wody w jeziorze Pereszpa charakteryzują się występowaniem póź-

nowiosennych maksimów stanów i znaczną amplitudą wynosząca dla okresu 1996-

2000 ok. 72 cm (Tab. I). Choć amplituda wahań jest mniejsza niż 15% maksymalnej 

głębokości jeziora, to mając na uwadze, że największa ilość wody jeziornej znajduje się 

w warstwie powierzchniowej zbiornika (tj. do 2 m głębokości), zmiana ta istotnie wpły-

wa na zmianę objętości wody w jeziorze. Wahania poziomu wody w jeziorze Pereszpa 

są silnie uzależnione od zasobów wód gruntowych (Tab. I). 

Największym zakresem i wariancją charakteryzował się poziom wody gruntowej w mi-

neralnych fragmentach zlewni (sektor II i IV). Strefa saturacji w tych sektorach zlewni (II 

i IV) znajduje się na głębokości ok. 145-150 cm ppt, a w olsie i na torfowisku odpo-

wiednio poniżej 16 i 10 cm ppt. Choć zakres wahań poziomu wody gruntowej w mine-

ralnej części zlewni był największy, to wahania objęły względnie niewielki fragment 

strefy aeracji. W tym sensie opisane różnice wskazują na większą destabilizację i dy-

namikę wód gruntowych w zlewni torfowiskowej w porównaniu ze zlewnią z glebami 

mineralnymi. 

Najszybsze i najbardziej wyraźne obniżanie poziomu wód gruntowych w ciągu roku 

następuje w sektorach II i IV na wiosnę, a minima obserwowano we wszystkich stano-

wiskach wczesną jesienią. Najwyraźniejsza reakcja na zasilanie atmosferyczne wyra-

żająca się odpływem wód gruntowych występuje w sektorze IV i nieco później w sekto-

rze II. Woda napływająca z sektorów I i III zasila jezioro głównie przy niskim poziomie 

wody w zbiorniku, a zasilanie wodą „autochtoniczną” z torfowiska i olsu następuje 
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wówczas, gdy praktycznie ustaje odpływ z części mineralnej zlewni, tj. gdy poziom wo-

dy w sektorach II, a zwłaszcza IV, spada poniżej 120-125 cm ppt. Od tego stanu spa-

dek poziomu wody gruntowej w całej zlewni obniża się mniej więcej równomiernie, 

choć zwiększająca się szybciej miąższość strefy aeracji w sektorach II i IV prowadzi do 

przerwania ciągłości zbiornika wód podziemnych i powstania gruntowych barier bioge-

ochemicznych. W tych warunkach zasilanie z mineralnych fragmentów zlewni w prak-

tyce jest niemożliwe. 

Ten przemienny cykl zasilania jeziora Pereszpa jest modyfikowany przez rzadkie zja-

wiska hydrologiczne np. suszę czy nawalne opady atmosferyczne, jak latem 1997 r. 

Dynamika zwierciadła wód gruntowych w 1997 r. wyraźnie odbiegała od charakteru 

dynamiki z lat 1996 i ‘98-2000. Już w maju 1997 r. we wszystkich sektorach w zlewni 

wystąpił okresowy wiosenny spadek poziomu wód gruntowych, który pogłębił się 

znacznie latem. Nawalne opady w lipcu 1997 roku uzupełniły wiosenne niedobory wo-

dy gruntowej i jeziorowej do stanu porównywalnego z okresem wczesnowiosennym w 

latach przeciętnych hydrologicznie. 

Skład chemiczny wód gruntowych zlewni i jeziora 

Skład chemiczny wód gruntowych zlewni i jeziora prezentują załączone tabele (Tab. II i 

Tab. IIII) i wykresy (Rys. 2, Rys. 3, Rys. 4). 

 
kationy aniony 

  
Rys. 2. Charakterystyka składu chemicznego wody jeziora Pereszpa [%mval] – średnia ważona ze 
wszystkich pomiarów z lat 1996-2000 (n=168). 
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Rys. 3. Średni udział [%] podstawowych form azotu (A) i fosforu (B) w strukturze TP w wodzie jeziora 
Pereszpa w latach 1996-2000 (n=168). 

A B 

 

 

Rys. 4. Struktura form fosforu w zawiesinie w wodzie powierzchniowej (A) i udział oznaczanych frakcji 
fosforu w strukturze P organicznego (B) w wodzie jeziora Pereszpa w latach 1996-2000, n=147. 

Zlewniowe uwarunkowania funkcjonowania jeziora Pereszpa 

Wahania poziomu wody w j. Pereszpa wykazują związek ze zmianami klimatycznymi o 

charakterze regionalnym, a nawet globalnym (np. pod wpływem dynamiki North Atlan-

tic Oscillation, NAO), a tym samym decydują o dynamice biogeochemicznej badanego 

jeziora (Rys. 5). Uwarunkowania klimatyczne są istotnym czynnikiem modyfikującym 

reżimy płytkich wód podziemnych na Polesiu, które, szczególnie w mineralnej części 

zlewni, cechuje szybka reakcja przypowierzchniowych wód podziemnych na zasilanie. 

Zlewnia j. Pereszpa charakteryzuje się zróżnicowaną mozaiką siedlisk, porównywalną 

nawet ze zróżnicowaniem zlewni w krajobrazie młodoglacjalnym, co gwarantuje eks-

port różnej jakości i ilości związków chemicznych do jeziora. Mimo stwierdzonej różno-

rodności siedlisk, średnie wartości parametrów hydrochemicznych opisujących po-

szczególne sektory i strefy są w zasadzie porównywalne (Rys. 6), podobnie jak w 

części leśnej i torfowiskowej zlewni jeziora Piaseczno na tym samym Pojezierzu, choć 
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odmiennie niż w zlewniach Sucharów Wigierskich. Pod względem zasobności w głów-

ne jony torfy przyjeziorne w zlewni jeziora Pereszpa (zwłaszcza w olsie) wykazują sze-

reg cech wspólnych z fragmentami zlewni mineralnej, co świadczy, iż stały się one 

ośrodkami akumulacji materii organicznej i mineralnej napływającej z ich stref zasilania 

i w tym sensie są „podobne” do sektorów II i IV. 

 

 

Rys. 5. Średni poziom wody w jeziorze Pereszpa w latach 1995-2001 (średnia arytmetyczna±SD) na tle 
wartości zimowego wskaźnika NAO (North Atlantic Oscillation Index, średnie dla okresu zimowego (XII-III) 
znormalizowane odchylenie różnic ciśnienia atmosferycznego powietrza odniesione do poziomu morza 
między Azorami i południową Islandią). Źródło danych wskaźnika NAO: 
http://www.cgd.ucar.edu/~jhurrell/nao.stat.ann.html (wizyta na stronie 15.12.2003). 

Zasadniczym czynnikiem modyfikującym jakość oraz strukturę „mineralnego” zasilania 

zlewniowego jeziora są wahania poziomu wody gruntowej, a nie skład chemiczny roz-

tworu glebowego (Rys. 6). Podniesienie poziomu wody gruntowej w zlewni umożliwia 

eksport jonów żelaza, dzięki warunkom redukcyjnym w stale uwilgotnionych glebach 

organicznych. Odpływ jonów żelaza z warstwy organicznej w sektorach mineralnych 

występuje, tylko przy zasilaniu związanym z topnieniem pokrywy śniegowej lub po in-

tensywnych opadach, tj., gdy może dochodzić do przepłukania bogatej w Fe wierzch-

niej warstwy gleby i dodatkowego wzbogacenia poziomu iluwialnego. Ze względu na 

płytkie występowanie warstw nieprzepuszczalnych w glebach mineralnych, zbiorniki 

przypowierzchniowych wód podziemnych są mało zasobne. I choć zasadnicze i krótko-

trwałe zasilanie jeziora w jony żelaza odbywa się z sektorów mineralnych, to przy ni-

skich stanach wody jeziornej dopływ Fe jest możliwy, ale tylko z torfów przyjeziornych, 

w których doszło do wcześniejszej kumulacji żelaza ze strefy zasilania gruntowego 

torfowiska i olsu. Wskazują na to wyższe stężenia jonów żelaza stwierdzone w wodach 

przypowierzchniowej warstwy torfowisk. 
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Rys. 6. Klasyfikacja wód gruntowych w wydzielonych 
sektorach zlewni jeziora Pereszpa w latach 1996-2000 w 
oparciu o 25 zmiennych opisujących ich cechy oraz po-
równanie cech fizycznych i chemicznych wody z wydzielo-
nych trzech głównych grup (CCA, rys. obok). Na podsta-
wie analizy dyskryminacyjnej do modelu zostało zakwalifi-
kowanych 15 zmiennych różnicujących (rys. obok). Kółka, 
kwadraty i trójkąty na rys. obok oznaczają odpowiednio 
grupy I, II i III z rys. powyżej. 

 

Dopływ wody ze zlewni do jeziora wpływa na stężenia Ca, Mg w wodzie jeziorowej, co 

z kolei związane jest ze spadkiem stężeń DP oraz wzrostem stężeń form nieorganicz-

nych zawieszonych fosforu. Stężenia wapnia i magnezu w wodach docierających do j. 

Pereszpa jest jednak wyraźnie mniejsze od stężenia w wodzie jeziorowej. Przy zinten-

syfikowanym zasilaniu zlewniowym zewnętrzny ładunek Ca i Mg może istotnie modyfi-

kować „chwilowe” przemiany form P w jeziorze, co ma istotne znaczenie dla autotro-

fów. Jednakże nie decydują one o zmianach długotrwałych, ponieważ kompleksy Ca-P 

lub Mg-P nie są trwale deponowane w osadach. 

Denudacja gleb w zlewni (zwłaszcza gleb mineralnych) i związany z tym dopływ do 

torfów przyjeziornych wody wzbogaconej w związki mineralne (np. bogatszej w wapń i 

magnez) przyspiesza wymywanie materii organicznej z sektorów I i III, co ostatecznie 

przejawia się wypłukiwaniem kwasów fulwowych (KF). Wówczas w przyjeziornych tor-

fach wzrasta udział kwasów humusowych (KH) o większej aromatyczności. Modyfiko-

wana jest przez to mobilność i dostępność składników chemicznych zasilających jezio-

ro, co w młodocianej fazie rozwojowej torfowiska (tj. jako układu skąpożywnego) skut-

kuje ubożeniem wód zasilających w składniki mineralne, a zwłaszcza w biogeny. Po-

dobne zjawisko okresowo, tzn. przy przeciętnym i niskim poziomie wody w jeziorze, 

występuje we fragmentach torfowisk przyjeziornych j. Pereszpa, w których dochodzi do 

„filtrowania” wody dopływającej z sektorów mineralnych. 

Stężenia nierozpuszczalnych organicznych postaci P w wodach gruntowych gleb orga-
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nicznych były odwrotnie proporcjonalne do ilości organicznych form P w wodzie jezio-

rowej, co wskazywałoby na dużą „niezależność” puli organicznej jeziorowego P. Rów-

nocześnie, w wodzie gruntowej torfowiska i olsu zaznaczyła się zbieżność między 

wzrostem proporcji nierozpuszczonych form organicznych P względem form nieorga-

nicznych i stężeniem siarczanów w jeziorze. Wzrost stężenia siarczanów wynikał za-

pewne z mineralizacji organicznych postaci siarki w środowisku glebowym (Stumm i 

Morgan 1996). Zmiany warunków oksydoredukcyjnych w wodzie gruntowej uruchomiły 

przemiany form P z kompleksów Fe-P z uwolnieniem DP do roztworu glebowego. Po-

nieważ stężenie nieorganicznych postaci fosforu zależało odwrotnie proporcjonalnie do 

form organicznych P, można przyjąć, że dynamika przyswajalnej nieorganicznej frakcji 

fosforu (DIP) jest uzależniona od mineralizacji i syntezy frakcji P pochodzenia orga-

nicznego. 

Fosfor mineralny, w przeciwieństwie do azotu, jest bardzo słabo wymywany z gleby, 

ponieważ przechodzi w niej szybko w formy nierozpuszczalne (Macioszczyk i Dobrzyń-

ski 2002). Zbieżność wyników uzyskanych w zlewni jeziora Pereszpa z danymi z in-

nych stanowisk w Polsce może być związana z właściwościami chemicznymi fosforu, 

jak i mniejszym wpływem warunków glebowo-klimatycznych na jego migrację np. w 

porównaniu z azotanami. Najwydajniej jezioro jest zasilane przez organiczne postacie 

fosforu i azotu. Proporcje między migrującymi formami N i P wskazują z kolei, że woda 

gruntowa zasilająca badane jezioro Sobiborskiego PK była uboga w formy azotu przy-

swajalne dla fotoautotrofów, a główne zasilanie wód jeziora odbywa się poprzez roz-

puszczone formy organiczne N i P. Ze względu na niewielkie zasoby azotu w wodzie 

gruntowej, biotyczne „zużycie” form N w toni wodnej jeziora Pereszpa nie jest kompen-

sowane zasilaniem zlewniowym, co ostatecznie decyduje o ustaleniu się deficytu azotu 

względem fosforu, zwłaszcza w przypadku form mineralnych. 

Uzupełnienie wewnątrzjeziornej puli DOC, m.in. na skutek dopływu allochtonicznych 

KF wzbogaca również wodę jeziorową w przyswajalne i organiczne postaci azotu. 

Mniejsza ilość stwierdzonych zależności między zmiennymi hydrochemicznymi w sek-

torach mineralnych zlewni a strefą brzegową jeziora pozwala uznać, że hydrochemicz-

ne oddziaływanie sektorów mineralnych zlewni na jezioro (w zakresie wzbogacania puli 

N i P jeziorowego) jest nieznaczne, dużo mniejsze niż sektorów organicznych. Jest to 

zapewne związane z mniejszą zasobnością gleb bielicowych w N i P w porównaniu z 

glebami organicznymi. 

Wzbogacenie puli jeziorowego DOC, zwłaszcza w niskocząsteczkową materię orga-
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niczną o potencjalnych możliwościach tworzenia połączeń SH-Fe, następuje w warun-

kach silnego zasilania jeziora w wodę z mineralnej części zlewni. Odnotowany w misie 

jeziornej spadek stężenia P można zinterpretować jako wynik procesów dekompozycji 

(flokulacji) części puli P, zwłaszcza form organicznych. 

Oszacowany ładunek TP zasilający jezioro Pereszpa z seminaturalnej zlewni wynosi 

ok. 0,32 gP·m-2·rok-1 i jest o ok. 65% mniejszy od wartości mediany ładunku obliczone-

go dla jezior Polesia Lubelskiego (n=50) i 2-krotnie mniejszy od mediany ładunku do-

cierającego ze zlewni bezpośredniej do innych zbiorników z terenu Polski (n=170). Ba-

dany akwen należy do grupy jezior, z „bezpiecznym” ładunkiem fosforu, zatem wg pro-

pozycji Bajkiewicz-Grabowskiej (2002), analizowane jezioro należy zaliczyć do I kate-

gorii zagrożenia. 

Jezioro Pereszpa wraz z rozwiniętą strefą brzegową i miąższymi osadami stanowi 

układ stosunkowo bezwładny hydrochemicznie i odporny na zasilanie zewnętrzne, z 

czego ostatecznie wynikają w większości niewielkie zależności charakteryzujące zwią-

zek między składem chemicznym wód gruntowych i strefy brzegowej jeziora. Szcze-

gólnie wyraźnie zaznacza się ta prawidłowość w przypadku TP. 

W tym względzie badane jezioro wykazuje cechy o pośrednim typie zasilania w fosfor, 

co oznacza, że może istnieć przemiennie zasilanie wewnątrz- lub/i wewnątrzjeziorne 

(Rys. 7). Ewolucja jeziora jest już na tyle zaawansowana, że, mimo istniejącej więzi 

hydraulicznej i hydrochemicznej j. Pereszpa z płytkimi wodami gruntowymi, badany 

zbiornik wykazuje szereg cech układu „autonomicznego” w stosunku do zlewni. To zaś 

tłumaczy skomplikowane zależności hydrochemiczne w analizowanym układzie zlew-

niowo-jeziornym. Jest to cecha, która decyduje ostatecznie o kształtowaniu się jakości 

wody jeziorowej i warunków rozwoju hydrobiontów. 

Współczesny skład chemiczny wód jeziorowych nie jest dokładnym odzwierciedleniem 

składu chemicznego wód gruntowych, które np. w torfowisku mają charakter wód trzy-

jonowych, a w pozostałych sektorach – czterojonowych z dominującymi wodorowęgla-

nami, siarczanami, jonami wapnia i magnezu. Wskazywałoby to, że hydrochemiczne 

funkcjonowanie jeziora Pereszpa jest uwarunkowane równoczesną ewolucją zbiornika, 

jak i typów zasilania, w których w początkowej fazie istnienia jeziora główną rolę od-

grywała zlewnia podziemna, zapewne znacznie większa, niż aktualna zlewnia po-

wierzchniowa. Po odizolowaniu wód jeziora od głębokich wód piętra kredowego, o hy-

drochemicznym funkcjonowaniu jeziora decydowało w zasadzie tylko zasilanie z po-

wierzchni gleb mineralnych, które stopniowo „ustępowały” rozwijającym się w obniże-
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niach terenu i w strefie przyjeziornej torfowiskom i olsom. Przyjeziorne strefy akumula-

cji materii organicznej w początkowej fazie dystrofizowały wody jeziorowe – analogicz-

nie jak w sucharach i jeziorach lobeliowych - a obecnie są głównym czynnikiem 

humeutrofizujacym wody jeziora Pereszpa. 

 

Rys. 7. Zależność między 
wartościami indeksu miksji 
(Giziński 1974) i indeksu 
Osgooda (1988) w jeziorze 
Pereszpa na tle jezior pole-
skich (obliczenia własne na 
podst. danych z literatury) 

Zasilanie jeziora z sektorów mineralnych decyduje obecnie o ilości wody w jeziorze i 

pełni istotną rolę w regulowaniu dostępności biogenów, jednakże aktualnie rola tych 

fragmentów strefy zasilania w kształtowaniu charakterystyki hydrochemicznej wód je-

ziora jest wyraźnie mniejsza niż w początkowym okresie holocenu. 

Monotonna i jednolita struktura zalesienia sosną, płytkie występowanie zwierciadła wód 

gruntowych w sektorach mineralnych zlewni sprawiają, że przesączająca się przez 

strefę aeracji woda opadowa ulega niewielkiemu wzbogaceniu w makroelementy, a 

przez to nie kształtuje istotnie jakości „mineralnego” zasilania. Paradoksalnie, podsta-

wową rolę w regulowaniu składu jonowego wody jeziorowej odgrywają aktualnie sekto-

ry organiczne zlewni, w których, oprócz materii organicznej, doszło do wieloletniej 

akumulacji soli mineralnych. Sektory te współcześnie decydują również o obserwowa-

nej dynamice troficznej jeziora. 

Wewnątrzjeziorne uwarunkowania funkcjonowania jeziora Pereszpa 

Miąższość strefy mieszania w sezonie wegetacyjnym w jeziorze Pereszpa jest tylko 

teoretycznie o ok. 15 cm większa od zasięgu strefy eufotycznej, a ta z kolei odwrotnie 

proporcjonalnie zależy od poziomu wody w jeziorze (r=-0,70, p<0,01). Ponieważ wyso-

kie stany wody jeziorowej są skorelowane z poziomem wody gruntowej w zlewni, wów-
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czas zasięg strefy eufotycznej jest modyfikowany dostawą barwnej materii organicznej 

napływającej ze strefy zasilania. Zatem przy średnim poziomie wody w jeziorze ok. ⅔ 

objętości jeziora podlega mieszaniu w okresie wegetacyjnym, co oznacza, że objętość 

wody mieszanej jest niemal 2-krotnie większa - od stagnującej (Vmix:Vstag=1,9). 

Głębokość pierwotnej misy j. Pereszpa wynosi ok. 25 m, z czego niemal 17 m przypa-

da na holoceńskie osady pochodzenia organicznego (Bałaga et al. 2002). Wynika z 

tego, że zmiana proporcji między objętościami epi- i hypolimnionu mogła być istotnym 

czynnikiem modyfikującym strukturę troficzną badanego zbiornika. Położenie olsów i 

torfowisk w bezpośrednim sąsiedztwie badanego jeziora pozwala przypuszczać, że 

jego pierwotna powierzchnia była większa od aktualnej. Zatem misa jeziora Pereszpa 

jest wypełniona osadami niemal w 80%, co wskazuje, że miąższa warstwa osadów 

może decydować o wewnątrzjeziornej zasobności w materię organiczną, a także bio-

geny. Pod względem widzialności krążka Secchi’ego należy ocenić jezioro Pereszpa 

jako zbiornik eutroficzny, a odnotowane wahania SD jeziorowego oscylują pomiędzy 

typami jezior określanymi jako umiarkowanie i bardzo żyzne, podczas gdy stężenia TP 

są typowe dla jezior silnie eutroficznych, a nawet hypertroficznych. Wskaźniki trofii wy-

liczone z chl a jak i TP wskazują na ścisły związek z ilością DOC w wodzie jeziorowej. 

Ponieważ zlewnia jeziora ma charakter leśno-bagienno-torfowiskowy, to zaś wyklucza 

„klasyczne” czynniki antropogeniczne powodujące wzrost trofii (np. spływy z pól, go-

spodarstw rolnych czy też zanieczyszczenie z zakładów przemysłowych). Wysoka tro-

fia wynika z zasilania wewnętrznego lub „naturalnego” spływu biogenów ze zlewni. 

Charakterystyki morfometryczne, pH, jak również wartość twardości węglanowej we-

dług typologii Stangenberga (1936) upodabniają jezioro Pereszpa do jezior typu „staw” 

lub „jeziorko”, które, wykształciło się z jeziora typu „suchar”. Zgodnie z propozycją 

Wiszniewskiego (1953), ze względu na obfitość substancji humusowych i jonów Ca2+, 

należałoby je uznać za zbiornik alloiotroficzny, lub, zgodnie z współczesnymi koncep-

cjami typologicznymi, jako jezioro humoeutroficzne czy też miksotroficzne. 

Rozwój organizmów autotroficznych w jeziorze Pereszpa jest limitowany azotem, gdyż 

wartość molowego ilorazu N:P wynosi średnio ok. 3,6. Są to wartości związane z ce-

chami wody zasilającej jezioro i z efektem strat N wynikających z procesu denitryfikacji, 

ponadto „niedostatek” azotu w strefie brzegowej, w porównaniu ze śródjezierzem może 

być skutkiem intensywnej asymilacji mineralnych postaci tego pierwiastka przez makro-

fity i peryfiton. 

Deficyt azotu względem fosforu zaznacza się szczególnie wyraźnie między formami 
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mineralnymi tych biogenów. Jednakże o ile na poziomie stężeń TP i TN można mówić 

o wyraźnej sytuacji limitowania rozwoju producentów przez azot, to z analizy frakcji 

rozpuszczalnych wynika, że rozwój autotrofów w jeziorze Pereszpa jest limitowany 

przemiennie przez nieorganiczne postaci azotu i fosforu. Uzupełnianie niedoborów 

może następować z form organicznych, toteż większy sukces kolonizacyjny zapewnią 

sobie gatunki potrafiące „alternatywnie” pobierać DIN z zasobów ON lub PON (np. na 

drodze miksotroficznej) lub poprzez asymilację N2. 

Istotna część materii organicznej w jeziorze Pereszpa nie jest wytworzona wewnątrz 

misy jeziornej, a ściślej - nie jest materią wytworzoną z glonów i makrolitów i w więk-

szości dociera do zbiornika przy wysokich stanach wody jeziorowej. W warunkach bez-

tlenowych dochodzi do spowolnienia (ograniczenia) rozkładu DOC, co sprzyja akumu-

lacji materii allochtonicznej. Świadczą o tym niższe wartości ilorazu CDOC:NDON w war-

stwie powierzchniowej plosa północnego w stosunku do warstwy przydennej. Jakość 

materii organicznej w południowej, polimiktycznej części jeziora wskazuje na znaczący 

udział glonów i makrofitów w tworzeniu zasobów DOC. 

Zasilanie DOC z przyjeziornych olsów i torfowiska lub gleb bielicoziemnych zapewnia 

trwałość dopływu rozpuszczonych form węgla organicznego do jeziora: najczęściej 

krótkotrwały („impulsowy”) dopływ DOC z sektorów mineralnych oraz „rozciągnięty w 

czasie” – import DOC z olsu i torfowiska. Dzięki takiemu „podwójnemu” zasilaniu jezio-

ra w DOC, sezonowe wahania tego parametru są niewielkie, w przeciwieństwie do wie-

lu innych jezior o rozwoju harmonijnym. 

Znaczący import zlewniowy DOC, przy niedostatku substancji mineralnych uruchamia 

tzw. pętlę mikrobiologiczną. Dlatego m.in.. stężenie DOC w badanym jeziorze jest 

zawsze skorelowane wprost proporcjonalnie z oznaczeniami chl a i poziomem wody 

jeziora. Ponadto indeks HSI (Humic State Index) będący wyrazem ilości substancji 

humusowych w wodach wykazuje odwrotnie proporcjonalną zależność ze stosunkiem 

N:P. 

Zwiększone pobieranie tlenu przez mikroorganizmy w warstwie przydennej stymuluje 

wewnątrzjeziorne uwalnianie DIP i powstrzymuje depozycję P z sestonem. Wody nad-

denne jeziora Pereszpa są zatem istotnym potencjalnym źródłem dostępnych dla auto-

trofów związków biogennych. 

W natlenionej powierzchniowej warstwie wody DIP łączy się z jonami żelaza, w wyniku 

czego powstają nierozpuszczalne kompleksy żelazowo-fosforanowe (zwłaszcza w pół-

nocnej części jeziora), które przy niestabilności potencjału redox ulegają rozpadowi. 
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Wolne fosforany zostają wówczas związane przez koloidy substancji humusowej, na co 

wskazuje odwrotnie proporcjonalna zależność między stężeniem form Fe-P i SH-P. W 

stabilniejszej i odtlenionej warstwie wody przydennej tworzą się najprawdopodobniej 

bardziej złożone kompleksy SH-Fe-P, choć ostatecznie żelazo nie ulega depozycji w 

osadach. 

Biotyczne skutki zasilania w fosfor z połączeń z SH widoczne są zwłaszcza w warun-

kach niedoboru tego pierwiastka w toni wodnej. Powyżej stężenia chlorofilu 25-35 

ug·dm-3 fosfor związany z SH nie ma wpływu na rozwój fotoautotrofów planktonowych, 

gdyż w toni wodnej znajdują się wówczas łatwiej dostępne dla planktonu roślinnego i 

sinicowego źródła P niż połączenia SH-P. Nowopowstające kwasy humusowe wiążą 

się z fosforanami i tworzą „czynny biologicznie” fosfor. 

Występujące w jeziorze kompleksy fosforowo-organiczne mogą równocześnie ulegać 

rozpadowi podczas zmian pH, w obecności fosfataz, pod wpływem utlenienia promie-

niami UV, przez co stale uzupełniana jest pula fosforu mineralnego. Z kolei zwiększe-

nie ilości rozpuszczonego węgla nieorganicznego w wodzie jeziorowej, np. w wyniku 

procesu mineralizacji materii organicznej, jak również dopływu wody gruntowej ze 

zlewni, destabilizuje połączenia Ca-P w sestonie. 

Dynamika Ca i HCO3
- wyznaczana jest zasadniczo przez stężenie jonów wodorowych i 

może istotnie modyfikować równowagę między procesami wewnętrznej eutrofizacji i 

dezeutrofizacji w jeziorze Pereszpa. Spadek pH związany np. z gwałtownym spływem 

wody ze zlewni leśnej i torfowiskowo-bagiennej może przyśpieszać rozpad komplek-

sów Ca-P. Takie zjawisko występuje wiosną w czasie „systematycznego” dopływu do 

jeziora kwaśnych wód zlewniowych bogatych w kwasy humusowe, jak również „impul-

sowo” – po intensywnych opadach w okresie wegetacyjnym, czemu zwykle towarzyszy 

wzrost resuspensji osadów. Wówczas, krótko po ustaniu resuspensji, zmiana pH do-

datkowo zwiększa mobilizację P z sestonu. 

Torfowiska przyjeziorne a funkcjonowanie jeziora Pereszpa 

Naturalna i modyfikowana antropogenicznie ewolucja jezior związana jest zazwyczaj z 

powolnym przekształcaniem się strefy litoralowej w torfowisko przyjeziorne. Torfowisko, 

zwykle typu niskiego, stopniowo staje się w układem quasi-autonomicznym w stosunku 

do pierwotnego zbiornika. Hydrologiczna więź z jeziorem w przypadku rozwijającego 

się torfowiska wyraża się m.in. tym, że torfy stanowią znaczny rezerwuar wody, który 

może zasilać „wtórne” jezioro, zwłaszcza przy stanach niskich w zbiorniku. Właściwości 
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retencyjne torfów dotyczą jednak nie tylko wody, ale i materii napływającej ze zlewni, 

co sprowadza się do tego, że w początkowej fazie istnienia torfowiska gleby torfowe 

istotnie modyfikują zasilanie jezior poprzez znaczną akumulację materii organicznej i 

mineralnej. Młode (geologicznie) torfowiska rozwijające się pasmowo (opaskowo) wo-

kół jeziora np. w krajobrazie młodoglacjalnym pełnią istotną rolę jako bariery bioge-

ochemiczne. 

Występowanie przemienne lub lokalne torfów i utworów mineralnych generuje zróżni-

cowane zasilania zbiornika wodą zlewniową w zależności od poziomu wody w jeziorze 

i w zlewni (Rys. 5). Przy wysokich stanach wody istotnie hydrologicznie i hydroche-

micznie wpływają na jezioro mineralne fragmenty zlewni, podczas gdy przy stanach 

niskich wzrasta znaczenie zasilania z gleb organicznych. W zależności od stopnia za-

awansowania ewolucyjnego, tzn. czy wykształcone torfowisko jest niskie lub oligotro-

ficzne, jego wpływ może uzewnętrzniać się w jeziorze dystrofizująco lub humoeutrofi-

zująco. Wobec tego torfy nie pełnią roli naturalnych „filtrów” materii allochtonicznej do-

cierającej do jeziora (głównie biogenów) tak jak np. w sucharach. 

 

Rys. 5. Przemienność typów zasilania jeziora Pereszpa deeutrofizującego przy wysokim stanie wody i 
humoeutrofizującego przy stanach niskich. Szerokość strzałek informuje o względnej sile i przemienności 
oddziaływania sektorów „mineralnych” i „organicznych” zlewni. 

W miarę procesu zarastania i oddzielania od zlewni mineralnej śródleśnych jezior 

wzrasta w ich funkcjonowaniu rola torfowisk przyjeziornych. W jeziorach młodoglacja-

nych z torfowiskiem przyjeziornym wykształconym pasmowo (lub strefowo) ładunek 

przemieszczany z gleb zlewni dociera początkowo tylko do strefy torfowiska w otocze-

niu jeziora, gdzie jest kumulowany lub istotnie modyfikowany (Rys. 5). Dopiero wtórnie 

z tej strefy następuje zasilanie wód jeziornych. Modyfikacja stosunków wodnych na 

torfowisku wiąże się z uruchomieniem „zatrzymanego” ładunku biogenów lub łatwo 
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asymilowalnej puli DOC. Oznacza to, że torfowiska przyjeziorne stanowiące pierwotnie 

„pułapkę” (Hillbricht Ilkowska 1993) dla biogenów mogą „wtórnie” decydować o gwał-

townej i naturalnej eutrofizacji jezior. Zatem różnorodność zlewniowych ekotonów wo-

kół jeziora spowalnia jego tempo zarastania. 

Natomiast większy kontakt torfowisk wysokich i przejściowych z lustrem jeziora przy 

równoczesnym niskim poziomie trofii jeziora gwarantuje utrzymanie się stanu quasidys-

trofii. Z kolei zasilanie z okresowo przesuszanych niskich torfów pojeziernych, bez 

względu na stopień wykształcenia i stan trofii wykształconych na ich powierzchni torfo-

wisk przejściowych, sprzyja humoeutrofizacji. Gleby mineralne w badanej zlewni są 

ubogie w biogeny, a odpływający z nich roztwór glebowy nie zmienia radykalnie puli 

biogenów w jeziorze. Decydującą rolę pełnią w tym względzie torfy przyjeziorne, tj. 

ośrodki akumulacji organicznej i (wtórnie) osady zdeponowane w misie „aktualnego” 

jeziora. 
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Wnioski 
1. Jezioro Pereszpa to śródleśny zbiornik, w którym ploso północne jest dimik-

tyczne, a południowe polimiktyczne. Długi czas wymiany wody w jeziorze, rzędu 

27 lat, sprzyja ustaleniu się alloiotrofii. 

2. Wzrost zasilania atmosferycznego wywołuje krótkotrwały i pulsacyjny dopływ 

DOC, makroelementów i organicznych form P i N z utworów mineralnych do 

wód jeziora, przy czym ładunek ten ulega zazwyczaj unieruchomieniu na skutek 

wytrącenia do osadów - zwłaszcza w północnej (dimiktycznej) części jeziora. 

Przy niskich stanach wody w jeziorze, torfowisko i ols zasilają jezioro w DOC, 

głównie silnie zhumifikowaną materią organiczną, przyczyniając się do dezeu-

trofizacji jeziora. 

3. Wzrost objętości wody w jeziorze decyduje o zmniejszeniu stężenia jonów 

wapnia, wodorowęglanów, natomiast zwiększa zasoby form cząsteczkowych 

fosforu (PP) i sestonowych organicznych form azotu (PON). 

4. Zlewniowy ładunek fosforu zasilający jezioro Pereszpa rzędu 0,32 gP·m-2·rok-1 

jest mniejszy od dopuszczalnego i krytycznego dla tego jeziora i wraz z orga-

nicznymi osadami dennymi ogranicza eutrofizację jego wód. 

5. Konsekwencją częstej resuspensji osadów, zwłaszcza w południowej części je-

ziora, są wysokie stężenia TP, wynikające ze znacznego (90%) udziału frakcji 

sestonowej w strukturze fosforu całkowitego. Niemal połowę puli fosforu bezpo-

średnio niedostępnego dla autotrofów stanowią połączenia tego pierwiastka ze 

zhumifikowaną materią organiczną (SH-P), co świadczy o zaawansowanej hu-

moeutrofizacji wód jeziora. 

6. Współczesny alloiotroficzny charakter jeziora Pereszpa jest wynikiem ewolucji 

składu chemicznego i zmienności w czasie zasilania wodami gruntowymi z róż-

nych części zlewni. 

7. Duża podatność składu chemicznego wód jeziora Pereszpa na ekohydrologicz-

ne zmiany wskazuje na możliwość znacznego przyspieszenia jego eutrofizacji 

w najbliższych latach, w czasie prognozowanych zmian klimatycznych o zasię-

gu regionalnym i globalnym. O naturalnej ewolucji jeziora decydować będzie 

częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. 
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Załączniki 

 

Tab. I. Charakterystyki poziomu wody gruntowej [cm] w zlewni jeziora Pereszpa oraz związek między 
poziomem wody gruntowej (n=63, x) [cm] i poziomem wody w jeziorze (y) [cm] w latach 1996-2000.  

sektor x  ±εx max min. s2(x) j. Pereszpa (n=21) 
I 3,6 0,6 0,0 9,2 7,4 y=5,48·x+72,1 r=0,921
II 114,9 3,1 83,0 138,7 202,5 y=0,99·x+166,2 r=0,872
III 2,09 0,3 0,0 4,4 2,4 y=8,88·x+70,4 r=0,843
IV 115,7 3,5 90,0 136,0 252,6 y=0,36·x+94,0 r=0,361

 

 

Tab. II. Stężenia podstawowych jonów, frakcji azotu, frakcji węgla organicznego [mg·dm-3] oraz analizowa-
nych frakcji fosforu [µgP·dm-3] oznaczonych na wszystkich stanowiskach w wodzie jeziora Pereszpa w 
latach 1996-2000, n=168. 

 x  ±εx min. max. s(x) Mmed s2(x) 
Ca2+ 29,1 0,85 11,0 54,8 9,52 28,90 90,78
Mg2+ 4,10 0,24 0,58 17,1 3,11 2,80 9,68
K+ 2,70 0,19 0,07 16,1 2,49 2,33 6,21
Na+ 3,52 0,21 0,19 11,63 2,74 2,77 7,52
Fe2+/3+ 0,27 0,02 0,07 1,12 0,26 0,19 0,06
HCO3

- 87,43 1,58 43,10 140,7 20,49 85,45 419,6
SO4

2- 17,61 0,58 2,20 44,0 7,57 17,35 57,38
Cl- 10,51 0,47 2,03 41,8 6,09 9,65 37,13
N-NO3 0,17 0,01 0,05 0,38 0,07 0,16 0,004
N-NO2 0,07 0,01 0,02 0,15 0,03 0,06 0,001
N-NH4 0,19 0,02 0,03 1,73 0,30 0,08 0,090
DIN 0,42 0,02 0,14 1,96 0,31 0,33 0,096
DON 0,29 0,01 0,08 0,52 0,10 0,29 0,010
PON 0,78 0,02 0,36 1,38 0,24 0,77 0,059
N-org 1,07 0,02 0,66 1,49 0,21 1,08 0,046
TDN 0,71 0,02 0,32 2,15 0,31 0,64 0,098
TN 1,49 0,03 0,83 3,21 0,44 1,42 0,192
TOC 15,03 0,15 11,94 21,73 1,92 14,81 3,68
POC 1,57 0,05 0,27 3,50 0,67 1,51 0,45
DOC 13,46 0,14 9,88 19,39 1,86 13,68 3,44
DIP 9,1 0,9 0,5 95,0 12,0 4,5 145,2
DOP 15,7 1,3 1,6 136,0 17,0 10,1 288,2
TDP 24,7 2,1 3,3 231,0 27,6 14,6 760,9
P-lab 28,0 1,2 1,9 59,9 15,4 27,7 236,4
Fe-P 14,7 2,1 0,3 122,0 26,8 5,8 720,5
Al-P 19,6 0,7 7,4 67,7 8,9 17,4 79,7
SH-P 96,2 4,4 10,0 292,9 56,9 80,7 3238,6
Ca-P 22,7 1,3 2,0 105,5 17,3 21,1 300,5
P-res 5,4 0,4 0,2 31,3 5,2 4,4 27,5
Prot-P 2,9 0,2 0,4 32,0 3,2 2,3 10,4
RNA-P 2,5 0,3 0,0 25,0 4,3 0,5 18,9
DNA-P 2,2 0,2 0,0 18,0 2,3 1,7 5,5
Lip-P 5,2 0,7 0,0 64,0 9,4 2,4 87,6
PP 199,4 8,6 66,6 751,5 112,0 169,4 12535,9
TP 224,2 10,3 74,8 982,5 133,6 184,9 17861,0
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Tab. III. Statystyki opisowe analizowanych wskaźników hydrochemicznych w wydzielonych czterech sekto-
rach zlewni jeziora Pereszpa. Dane z lat 1996-2000. Liczba prób dla każdego sektora wynosi 126. Jed-
nostki i oznaczenia: S – przewodność elektrolityczna właściwa [µS·cm-1], frakcje fosforu [µg·dm-3], 
pozostałe wskaźniki [mg·dm-3], p – wartości prawdopodobieństwa w teście różnicy średnich (test F) między 
analizowanymi parametrami w strefie aeracji i saturacji. 
 

 x  ±εx min. max. s(x) Mmed s2(x) p x  ±εx min. max. s(x) Mmed s2(x) p 
 gleby organiczne 

 sektor I sektor III 
S 71,5 1,8 30,4 92,5 11,7 68,7 137,0 <0,001 46,6 1,2 32,7 60,0 7,8 48,3 60,6 <0,001

pH 5,04 0,05 4,2 5,6 0,3 5,1 0,1 0,072 4,74 0,1 4,2 5,5 0,3 4,7 0,1 <0,001
Ca2+ 6,4 0,2 4,6 7,8 1,1 7,0 1,2 <0,001 3,8 0,2 1,9 5,0 1,0 4,0 1,0 <0,001
Mg2+ 2,2 0,1 1,6 3,0 0,3 2,2 0,1 0,300 1,2 0,0 0,7 1,5 0,2 1,2 0,0 <0,001

K+ 1,4 0,0 0,8 1,8 0,2 1,4 0,1 0,321 1,3 0,1 0,4 2,0 0,4 1,3 0,2 0,001
Na+ 0,6 0,0 0,2 1,0 0,2 0,7 0,1 0,005 0,6 0,0 0,0 0,9 0,2 0,6 0,0 0,025

Fe2+/3+ 1,9 0,1 0,9 3,2 0,8 1,8 0,7 <0,001 1,6 0,0 1,1 2,2 0,3 1,6 0,1 0,009
HCO3

- 15,6 0,3 11,6 19,7 2,2 15,8 4,9 0,548 14,5 0,3 9,2 18,3 2,1 14,4 4,6 0,588
SO4

2- 4,1 0,4 1,4 9,6 2,7 2,6 7,0 <0,001 4,1 0,2 2,8 7,1 1,3 3,4 1,7 <0,001
Cl- 2,2 0,4 0,4 6,0 2,3 0,5 5,4 <0,001 0,7 0,1 0,3 1,8 0,4 0,5 0,2 0,003

N-NO3 0,7 0,1 0,0 2,6 0,9 0,1 0,7 <0,001 0,4 0,1 0,0 1,3 0,4 0,1 0,2 <0,001
N-NO2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,046 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,005
N-NH4 0,6 0,0 0,2 1,2 0,2 0,5 0,1 0,002 0,5 0,0 0,3 0,8 0,1 0,5 0,0 <0,001
N-org 1,6 0,1 0,8 2,9 0,4 1,6 0,2 0,935 1,5 0,1 0,7 3,0 0,5 1,4 0,2 0,988

TN 2,9 0,2 1,6 5,4 1,0 2,4 1,1 <0,001 2,5 0,1 1,5 4,8 0,8 2,2 0,6 <0,001
DIP 10,9 1,0 1,4 19,3 6,3 14,4 39,7 <0,001 10,2 0,8 2,6 18,3 4,9 12,6 23,9 <0,001

DOP 14,7 0,7 3,0 25,0 4,8 16,0 23,2 0,178 12,4 0,9 4,0 21,6 5,5 13,0 30,7 0,024
TDP 25,7 1,4 6,1 40,3 9,0 29,5 81,2 <0,001 22,6 1,4 7,3 36,0 8,9 23,0 78,8 0,001
TPP 61,3 5,1 8,8 133,3 32,8 53,7 1077,2 0,001 55,7 3,1 12,1 92,6 20,1 56,8 405,8 0,006
PIP 11,6 0,7 2,0 19,0 4,6 12,9 20,7 0,011 11,5 0,7 2,6 21,0 4,7 12,0 22,0 0,015

POP 46,4 4,2 4,8 113,1 27,4 39,4 748,4 0,007 41,2 2,9 7,0 81,0 19,1 43,6 363,8 0,076
TIP 22,6 0,8 10,7 31,5 5,2 22,4 26,6 <0,001 21,6 0,7 13,5 32,3 4,7 21,2 21,7 0,354

TOP 61,1 4,2 20,8 131,7 27,1 53,6 732,7 0,013 53,5 3,2 16,0 94,2 20,9 53,2 435,3 0,268
TP 86,9 4,3 43,2 153,0 28,0 80,8 783,4 0,011 78,3 3,0 40,7 115,5 19,4 79,1 377,4 0,071

DOC 32,0 0,7 24,2 40,7 4,5 31,7 19,8 0,066 36,1 0,5 27,1 42,0 3,2 36,4 10,5 <0,001
 gleby mineralne 

 sektor II sektor IV 
S 85,9 1,75 62,6 104,0 11,36 85,36 129,1 <0,001 80,2 1,3 63,2 98,8 8,45 80,1 71,2 0,001

pH 5,37 0,03 4,89 5,73 0,20 5,39 0,04 0,012 5,42 0,02 5,07 5,74 0,16 5,41 0,25 0,002
Ca2+ 7,5 0,3 4,7 10,2 2,0 8,4 3,9 <0,001 7,2 0,2 5,3 9,1 1,1 7,2 1,2 0,001
Mg2+ 2,2 0,1 0,9 3,6 0,7 2,1 0,5 <0,001 2,2 0,1 1,1 3,8 0,7 1,9 0,5 <0,001

K+ 2,6 0,2 0,9 5,2 1,3 2,3 1,6 0,001 2,4 0,2 0,8 5,4 1,2 2,2 1,4 0,001
Na+ 0,6 0,0 0,1 1,1 0,2 0,7 0,1 0,025 0,7 0,1 0,2 2,0 0,3 0,7 0,1 0,003

Fe2+/3+ 2,1 0,0 1,7 2,6 0,2 2,1 0,1 0,009 1,4 0,0 1,1 1,9 0,2 1,4 0,0 0,290
HCO3

- 14,8 0,4 11,6 19,4 2,2 14,7 5,0 0,588 14,9 0,4 9,8 24,2 2,3 15,2 5,4 0,175
SO4

2- 5,1 0,4 1,4 11,2 2,5 4,0 6,0 <0,001 5,4 0,4 2,6 10,5 2,6 4,1 6,7 <0,001
Cl- 0,9 0,1 0,4 1,9 0,4 0,7 0,2 0,003 1,6 0,2 0,3 5,2 1,5 0,7 2,4 <0,001

N-NO3 0,4 0,1 0,0 1,7 0,5 0,1 0,3 <0,001 0,6 0,1 0,0 2,0 0,7 0,1 0,5 <0,001
N-NO2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,005 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,001
N-NH4 0,5 0,0 0,2 0,8 0,1 0,4 0,0 <0,001 0,7 0,0 0,3 1,2 0,2 0,6 0,1 <0,001
N-org 1,8 0,1 0,3 3,2 0,6 1,8 0,4 0,988 1,6 0,1 0,7 2,6 0,4 1,6 0,2 0,952

TN 2,8 0,1 1,6 4,6 0,8 2,6 0,6 <0,001 2,9 0,2 1,9 5,2 1,0 2,4 1,0 <0,001
DIP 8,8 0,7 2,8 19,7 4,5 9,2 20,0 <0,001 11,0 0,8 2,7 19,3 5,4 13,2 28,7 <0,001

DOP 13,9 0,9 3,0 23,3 5,9 14,3 34,4 0,024 12,5 0,7 4,8 22,0 4,6 12,5 21,4 0,674
TDP 22,7 1,4 6,5 39,6 9,2 22,5 84,2 0,001 23,5 1,0 9,4 34,2 6,7 25,2 44,8 0,001
TPP 55,8 4,0 12,0 120,1 26,0 57,4 673,2 0,006 62,8 3,6 33,9 133,0 23,2 57,7 538,4 0,002
PIP 12,1 0,8 1,5 19,5 5,3 12,4 27,7 0,015 14,1 0,4 8,7 21,0 2,8 13,7 7,9 0,082

POP 40,1 2,9 4,3 78,8 18,8 39,8 352,4 0,076 46,5 3,0 18,9 108,0 19,2 41,8 369,0 0,007
TIP 20,9 0,7 10,0 30,4 4,8 20,4 23,0 0,354 25,1 0,8 12,5 38,2 5,2 26,1 27,1 <0,001

TOP 54,0 2,8 24,3 93,8 18,1 52,1 327,0 0,268 59,0 3,1 28,6 114,3 20,3 55,4 409,9 0,008
TP 78,5 3,3 46,0 134,0 21,5 79,3 462,9 0,071 86,2 3,2 56,3 143,3 20,8 80,0 434,3 0,019

DOC 23,2 0,7 17,6 33,4 4,6 22,1 21,1 <0,001 21,9 0,3 18,9 26,6 2,1 21,7 4,3 0,122
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