
1 
 

 

 



2 
 

Spis treści 
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

A jak atrakcja turystyczna ........................................................................................................................ 4 

B jak nasze badania terenowe ............................................................................................................... 12 

C jak Czystość Wisły ............................................................................................................................... 32 

D jak dolina Wisły .................................................................................................................................. 38 

E jak Energetyka na Wiśle ...................................................................................................................... 40 

F jak fizykochemiczne parametry wody ................................................................................................ 44 

G jak głębokość ...................................................................................................................................... 52 

H jak historia konkursu .......................................................................................................................... 57 

I jak indykatory ...................................................................................................................................... 71 

J jak jakość wody ................................................................................................................................... 76 

K jak kalendarium projektu ................................................................................................................... 79 

L jak legendy o Wiśle ............................................................................................................................. 80 

Ł jak nadwiślańskie łęgi ......................................................................................................................... 82 

M jak mosty nad Wisłą .......................................................................................................................... 86 

N jak nurogęsi ........................................................................................................................................ 92 

O jak oczyszczalnie ścieków ................................................................................................................... 97 

P jak powodzie ..................................................................................................................................... 103 

R jak roślinność nadwiślańska ............................................................................................................. 108 

S jak susza hydrologiczna w dolinie Wisły ........................................................................................... 119 

T jak transport ..................................................................................................................................... 122 

U jak uwaga ......................................................................................................................................... 125 

W jak Wisła w Warszawie .................................................................................................................... 129 

Z jak zwierzęta wiślańskie .................................................................................................................... 133 

Ź jak źródło .......................................................................................................................................... 140 

Ż jak Żuławy Wiślane ........................................................................................................................... 142 

Słowo końcowe lub jak kto woli zakończenie ..................................................................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Wstęp 
 Jak często słyszeliście stwierdzenia „Wisła ostatnia dzika rzeka Europy” albo „Płynie 

Wisła płynie po polskiej krainie”? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Wisła sobie leniwie 

płynie przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Grudziądz, Toruń, Gdańsk i wreszcie wpada 

do Morza Bałtyckiego. Ale czy ktoś zadał sobie pytanie czy tak będzie zawsze? Czy 

traktujemy z szacunkiem tą naszą dziką rzekę? Jesteśmy przyzwyczajeni, że Wisła z nami jest 

była ale czy będzie? To jedne z wielu pytań na jakie musimy sobie odpowiedzieć.  

 Świat się zmienia pod każdym względem. Mamy globalne ocieplenie. W Polsce od 

kilku lat obserwowana jest susza hydrologiczna. Rzeki w Polsce w tym Wisła w okresie 

letnim odnotowują najniższe stany w historii pomiarów. Nie możemy siedzieć i czekać aż 

zobaczymy suche koryto Królowej Polskich Rzek. Zadajecie sobie pewnie pytanie czy można 

coś z tym zrobić? Odpowiedź brzmi TAK! Można! Jednym z kluczowych elementów tej 

publikacji jest budowanie świadomości ekologicznej. Mam nadzieję, że dzięki niej choćby w 

najmniejszym stopniu ale zwiększę waszą odpowiedzialność za stan środowiska 

przyrodniczego. Wiedza i determinacja jest kluczowym elementem w ratowaniu naszych 

ekosystemów. Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym zmianom z biegiem czasu. Zmiany te 

spowodowane są czynnikami naturalnymi ale obecnie przede wszystkim działalnością 

człowieka. Dotyczy to również całego ekosystemu Wisły. Zapomnieliśmy albo nigdy nie 

zwracaliśmy uwagi na to, że Wisła nie jest ściekiem. Zapominamy, że rzeka to potęga. Wisła 

pokazała swoją moc podczas powodzi w 2010 gdzie kulminacja fali powodziowej była 

najwyższa od 160 lat. Wzruszamy się na widok Nurogęsi przechodzących przez Wisłostradę. 

Spacerujemy lub odpoczywamy na plażach przy moście Poniatowskiego. Ale zostawmy ją 

dziką. Niech będzie dalej wyjątkowa, dzika albo po prostu niech dalej płynie. 

 Nasza publikacja nie odpowie na zadane przeze mnie pytania. Wraz z uczniami VII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego chcemy, abyście sami stworzyli swoje 

własne pytania i na nie odpowiedzieli. ABC Wisły ma na celu jedynie wzbudzenie 

zainteresowania tematem a co najważniejsze świadomości ekologicznej.  

  

Michał Nitek 
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A jak atrakcja turystyczna 
Emilia Nowocień 

Jednym z najładniejszych i najbardziej przyciągających turystycznie krajobrazów Polski 

jest osiągająca ponad tysiąc kilometrów długości dolina rzeki Wisły. Wyróżnia się ona 

niezwykłymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Przecina ona cały kraj od Beskidu 

Śląskiego po Zatokę Gdańską. Dolinę najdłuższej rzeki w Polsce cechują częste zmiany 

krajobrazu, dzięki czemu nieustannie tworzą się nowe wyspy, plaże, starorzecza i koryta. 

Wisła to ostatnia rzeka w Europie z naturalnym, nieuregulowanym krajobrazem. Szczególnie 

cenny jest region pomiędzy Sandomierzem a Płockiem. Jest to najmniej uregulowany i 

najbogatszy przyrodniczo obszar.  

Wisła przepływa przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Zespół 

obejmuje 3 parki krajobrazowe: Nadwiślański, Chełmiński i Góry Łosiowe. W pradolinie 

rzeki Wisły położony jest kompleks Puszczy Kampinoskiej (Fot.1). W obrębie Parku 

Kampinoskiego znajduje się 11 rezerwatów bagiennych, ok. 220 torfowisk, dominują tu 

siedliska boru mieszanego świeżego i wilgotnego.1   

 Fot.1. Puszcza Kampinoska 

 

Źródło: https://polskapogodzinach.pl/puszcza-kampinoska-palmiry-granica-i-kampinos/ [dostęp 29.05.2022] 

                                                           
1 https://dzikiezycie.pl/archiwum/2004/listopad-2004/krolowa-i-jej-problemy  

https://polskapogodzinach.pl/puszcza-kampinoska-palmiry-granica-i-kampinos/
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2004/listopad-2004/krolowa-i-jej-problemy
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Przewodni element nadwiślańskiego krajobrazu stanowią tarasy zalewowe w międzywale 

z łęgami wierzbowo-topolowymi, które umożliwiają turystom dalekie wędrówki wzdłuż rzeki 

i podziwianie naturalnego krajobrazu. Tarasy zalewowe stanowią zarówno atrybuty 

krajobrazowe jak i atrakcyjne miejsca rekreacyjne, np. plaże, kąpieliska czy miejsca do 

wędkowania, które są wykorzystywane przez ludność miejską i turystów.   

Aż pięć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce leży 

nad Wisłą. Są to: zamek krzyżacki w Malborku, Stare Miasto w Warszawie, średniowieczny 

zespół miejski w Toruniu, Auschwitz-Birkenau i Stare Miasto w Krakowie. 

Wisła jest miejscem występowania różnych gatunków fauny i flory. Dolina rzeki jest 

siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Występują tu mewa pospolita, sieweczka obrożna, 

rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, zimorodek, remiz, czapla siwa, kormoran czarny czy 

łabędź niemy (Fot.2). Rejon ten jest w związku z tym atrakcyjny dla ornitologów 

zawodowych oraz amatorskich obserwatorów ptaków. 

Fot.2. Łabędź niemy

 

Źródło: https://www.medianauka.pl/labedz-niemy [dostęp 29.05.2022] 

Poza przyrodniczymi walorami turystycznymi Wisła jest bardzo atrakcyjna ze względu na 

ogromną liczbę aktywności, które można uprawiać. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest 

Wiślana Trasa Rowerowa2, która biegnie wzdłuż biegu całej rzeki. Ma swój początek u źródeł 

- Czarna i Biała Wisełka. Trasa biegnie głównie po wałach przeciwpowodziowych.  

                                                           
2 https://mapa.wirtualneszlaki.pl/wtr/ [dostęp 31.05.2022] 

https://www.medianauka.pl/labedz-niemy
https://mapa.wirtualneszlaki.pl/wtr/
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W odcinku środkowym, w większych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa czy 

Płock można uprawiać liczne sporty wodne np. żeglarstwo, wioślarstwo i kajakarstwo po 

lokalnych dopływach Wisły. Rzeka ta przyciąga również wielu wędkarzy. Marek Kamiński, 

Autor przewodnika “Wisła 1047 tajemnic” pisze taki: „Pływałem po wielu rzekach świata, w 

tym tych najbardziej dzikich i nieujarzmionych jak na przykład Amazonka, rzeki Syberii i 

Kanady, Rio Usumacinta czy Nil. I z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że Wisła im nie 

ustępuje. Nieraz nie ma potrzeby wyjeżdżać w najdalsze zakątki świata, by odkrywać świat. 

Wystarczy się dobrze rozejrzeć wokół siebie.”3 

Do kulturowych atrybutów Doliny Wisły należy zaliczyć zamki (Wawel w Krakowie, 

Zamek Królewski w Warszawie (Fot.3), Zamek krzyżacki w Nowem) oraz ruiny zamków (w 

Kazimierzu Dolnym, w Bobrownikach), klasztorów (Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym, 

Paulinów w Krakowie i Kamedułów w Warszawie) i dawnych spichlerzy (w Toruniu, 

Nowym Dworze Mazowieckim, Sandomierzu i Kazimierzu Dolnym). Elementami 

nadwiślańskich elementów kulturowych są zabytkowe mosty w Krakowie, Warszawie, 

Płocku i Tczewie. W Tczewie i Wyszogrodzie znajdują się muzea Wisły (Fot.4). Prezentują 

one historię osadnictwa i żeglugi, faunę i florę występującą na brzegu oraz zbiory odkryte 

przez archeologów 

Fot.3. Zamek Królewski w Warszawie

ie 

Źródło: https://turystyka.wp.pl/warszawa-atrakcje-starego-miasta-6043993035285633g/2 [dostęp 29.05.2022] 

 

 

                                                           
3 M. Kamiński: Wisła, 1047 tajemnic. 2010. 

https://turystyka.wp.pl/warszawa-atrakcje-starego-miasta-6043993035285633g/2
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Fot.4. Muzeum Wisły w Tczewie

 

Źródło: https://pomorskie.travel/punkty-poi/muzeum-wisly-w-tczewie-oddzial-nmm/ [dostęp 29.05.2022] 

Na przestrzeni wieków nad Wisłą rozwinęły się najatrakcyjniejsze polskie miasta np. 

Kraków, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Chełmno, Toruń, Malbork czy 

Gdańsk. 

W Krakowie, którego Stare Miasto (Fot.5) jako pierwsze wpisano na listę UNESCO 

warto zwiedzić Rynek Główny z Sukiennicami i Ratuszem, Zamek Królewski, Bramę 

Floriańska, Barbakan, Kościół Mariacki a także starą dzielnicę z wciąż żywą atmosferą 

kultury żydowskiej – Kazimierz. 

    Fot.5. Stare Miasto w Krakowie

e 

Źródło: http://polska.lovetotravel.pl/stare_miasto_w_krakowie [dostęp 30.05.2022] 

 

Malowniczo położonym na 7 wzgórzach Niziny Nadwiślańskiej miastem jest 

Sandomierz, z zamkiem z 1480 r. i imponującą trasą turystyczną w podziemiach miasta. 

https://pomorskie.travel/punkty-poi/muzeum-wisly-w-tczewie-oddzial-nmm/
http://polska.lovetotravel.pl/stare_miasto_w_krakowie
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Kazimierz Dolny to uznawane za najbardziej romantyczne miejsce nad brzegiem Wisły. 

Warto pospacerować po rynku pełnym renesansowych kamieniczek, zajrzeć do galerii 

miejscowych artystów, zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku na wzgórzu. 

W Warszawie, nad Wisłą można obejrzeć multimedialny pokaz fontann, eksponaty w 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz wystawy w Centrum Nauki Kopernik (Fot.6) i w 

Planetarium. Na Stadionie Narodowym (Fot.7) odbywają się koncerty, mecze i wydarzenia 

kulturalno-artystyczne. Warszawskie bulwary oraz stojące przy brzegu barki stają się 

wieczorami miejscem zabawy i spotkań towarzyskich. Odbywają się tu też koncerty i sztuki 

plenerowe. Po drugiej stronie rzeki utworzono plaże dostępne dla mieszkańców. Popularne są 

rejsy po rzece łodziami, katamaranami lub małymi statkami. 

         Fot.6. Centrum Nauki Kopernik 

 

Źródło: https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/centrum-nauki-kopernik [dostęp 30.05.2022] 

Fot.7. Stadion Narodowy

 

Źródło: https://www.droneinwarsaw.com/produkt/zdjecie-pge-narodowy-vi/ [dostęp 30.05.2022] 

https://www.droneinwarsaw.com/produkt/zdjecie-pge-narodowy-vi/
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Płock wyróżnia się klimatyczną Starówką i Wzgórzem Tumskim (Fot.8). To miasto 

związane z   Wisłą – na nadrzecznej skarpie z bulwarami i pięknym tarasem widokowym 

toczy się życie kulturalne, odbywają się festiwale muzyczne i spotkania artystyczne. 

Fot.8 Wzgórze Tumskie 

 

Źródło: https://mojepodrozeliterackie.blogspot.com/2020/05/ponownie-pock.html [dostęp 30.05.2022] 

 

Nad Wisłą leży też Chełmno - stare, średniowieczne miasto z zachowanymi 

fortyfikacjami i kościołem św. Walentego. 

W Toruniu można zwiedzić gotycki 700- letni rynek, katedrę św. Janów, dom Mikołaja 

Kopernika (Fot.9), kościół św. Jakuba, zamek krzyżacki, spichlerze i mury obronne.  

Toruński rynek został uznany przez czytelników National Geographic za jedno z 30 

najpiękniejszych miejsc na świecie4 

  

 

 

 

 

                                                           
4 https://magazyn.travelist.pl/poznaj-polske-w-weekend-torun/  

https://mojepodrozeliterackie.blogspot.com/2020/05/ponownie-pock.html
https://magazyn.travelist.pl/poznaj-polske-w-weekend-torun/
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Fot.9. Dom Mikołaja Kopernika 

 

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,3,18187.html [dostęp 30.05.2022] 

Atrakcjami Gdańska są renesansowy Ratusz, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Złota 

Kamienica, Zielona Brama i XVII wieczna Fontanna Neptuna (Fot.10) 

Fot.10. Fontanna Neptuna 

 

Źródło: https://www.polskieszlaki.pl/fontanna-neptuna-w-gdansku.htm [dostęp 30.05.2022] 

 

Bibliografia: 

- M. Kaczyński, Spacer po Warszawie, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2022 

- M. Kamiński, Wisła 1047 tajemnic, fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2010 

- E. Kowalska, Spacer po Trójmieście, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2022 

- M. Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, wydanie trzecie, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2021 

 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,3,18187.html
https://www.polskieszlaki.pl/fontanna-neptuna-w-gdansku.htm
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- B. Kaźmierczak, I. Marczak, A. Szczurowska, N. Gajewski, Przywróćmy Wisłę, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, 2017 [dostęp 

31.05.202 

- https://warsawtour.pl/warszawska-

wisla/#:~:text=Tarasy%20widokowe%2C%20minipla%C5%BCa%2C%20oraz%20pa

wilony%20gastronomiczne%20ze%20smakami,Wi%C5%9Ble%2C%20by%20podzi
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- http://nasza-europa.eu/wisla-rzeka/ 

- https://ekologo.pl/rzeka-wisla-walory-naturalne-kulturowe-turystyczne/ 
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https://warsawtour.pl/warszawska-wisla/#:~:text=Tarasy%20widokowe%2C%20minipla%C5%BCa%2C%20oraz%20pawilony%20gastronomiczne%20ze%20smakami,Wi%C5%9Ble%2C%20by%20podziwia%C4%87%20panoram%C4%99%20Warszawy%20z%20innej%20perspektywy
https://warsawtour.pl/warszawska-wisla/#:~:text=Tarasy%20widokowe%2C%20minipla%C5%BCa%2C%20oraz%20pawilony%20gastronomiczne%20ze%20smakami,Wi%C5%9Ble%2C%20by%20podziwia%C4%87%20panoram%C4%99%20Warszawy%20z%20innej%20perspektywy
https://warsawtour.pl/warszawska-wisla/#:~:text=Tarasy%20widokowe%2C%20minipla%C5%BCa%2C%20oraz%20pawilony%20gastronomiczne%20ze%20smakami,Wi%C5%9Ble%2C%20by%20podziwia%C4%87%20panoram%C4%99%20Warszawy%20z%20innej%20perspektywy
https://warsawtour.pl/warszawska-wisla/#:~:text=Tarasy%20widokowe%2C%20minipla%C5%BCa%2C%20oraz%20pawilony%20gastronomiczne%20ze%20smakami,Wi%C5%9Ble%2C%20by%20podziwia%C4%87%20panoram%C4%99%20Warszawy%20z%20innej%20perspektywy
http://nasza-europa.eu/wisla-rzeka/
https://ekologo.pl/rzeka-wisla-walory-naturalne-kulturowe-turystyczne/
https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/548-pttk-mazowsze-rzeka-wisla
https://magazyn.travelist.pl/poznaj-polske-w-weekend-torun/
https://mapa.wirtualneszlaki.pl/wtr/
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2004/listopad-2004/krolowa-i-jej-problemy
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw
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B jak nasze badania terenowe 
Klasa 2E oraz Przemysław Ziaja 

Wstęp teoretyczny 

Chemia praktyczna, czyli kilka słów o zawartości substancji w roztworach i wytrącaniu 

osadów.  

Roztwór właściwy uzyskujemy przez rozpuszczenie substancji rozpuszczonej  

w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku. Aby określić stężenie procentowe substancji 

rozpuszczonej w otrzymanym roztworze, musimy znać masę substancji rozpuszczonej oraz 

masę rozpuszczalnika. Gdy dodamy te dwie masy, to obliczymy masę roztworu. Mając do 

dyspozycji masę substancji rozpuszczonej (ms) oraz masę roztworu (mr), jesteśmy w stanie 

określić, jaki procent masy całego roztworu stanowi masa substancji rozpuszczonej 

(Zagadka 1.). 

Zagadka 1. Jaki procent masy roztworu stanowi masa soli kuchennej?  

Rozpuściliśmy 10 g soli kuchennej (NaCl) w 40 g wody (rozpuszczalnik). W takiej 

sytuacji uzyskujemy roztwór o masie 50 g. Obliczmy, jaki procent z 50 g stanowi 10 g. 

Odpowiadając na to pytanie, otrzymamy procent masowy substancji rozpuszczonej o masie ms 

w roztworze o masie mr, czyli stężenie procentowe roztworu (Cp). Odpowiedź: 20%. 

Wartość stężenia procentowego roztworu mieści się w przedziale 0% < Cp  < 100%. 

Wartość 0% oznacza, że mamy do czynienia z czystym rozpuszczalnikiem, zaś 100%, że 

dysponujemy wyłącznie substancją rozpuszczoną. Sprawowanie ścisłej kontroli nad 

zawartością substancji rozpuszczonej w roztworze pozwala nam w życiu codziennym 

przygotować różnego rodzaju napoje, marynaty lub inne roztwory o specjalnym zastosowaniu 

(szeroko rozumiane środki czystości, np.: preparaty do mycia szyb zawierające poniżej 5% 

substancji powierzchniowo czynnych, płyny do dezynfekcji, woda utleniona, spirytus 

salicylowy), co z kolei czyni nasze życie bardziej komfortowym, bezpiecznym i zdrowszym. 

W celu ilościowego określenia zawartości substancji rozpuszczonych w roztworach wodnych, 

w tym zawartości soli mineralnych oraz jonów powstałych w wyniku dysocjacji tych soli 

stosujemy także inne oznaczenia zawartości oparte na bezwymiarowym stosunku dwóch 

wielkości, najczęściej masy substancji do masy roztworu. Dlatego w literaturze chemicznej 

często spotykamy oznaczenia takie jak [2,7]: 
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 ppm (ang. parts per million, liczba części na milion, 10−6),  

 ppb (ang. parts per billion, liczba części na miliard, 10−9). 

Oznaczenia te, wykorzystujące definicję ułamka, pozwolą nam także wyrazić zawartość 

substancji rozproszonych (składników) w wieloskładnikowych mieszaninach niejednorodnych.  

Zagadka 2. Co kryje się pod zapisem 1 ppm?  

Zacznijmy od wyjaśnienia jak należy rozumieć zapis 1 ppm? Załóżmy, że przygotowaliśmy 

roztwór o masie 1 g, który zawiera 1 μg (czytaj: 1 mikrogram) substancji rozpuszczonej. Gdy 

podzielimy masę substancji rozpuszczonej (1 μg substancji) przez masę całego roztworu (1 g 

roztworu), to będziemy mogli stwierdzić, że masa substancji rozpuszczonej stanowi jedną 

milionową masy roztworu, czyli dokładnie 1 ppm. Analogicznie, iloraz 1 mg substancji 

rozpuszczonej  przez 1 kg roztworu również będzie określony jako 1 ppm: 

1 ppm = 1 mg / 1 kg = 1·10-3 g / 1·103 g = 10-6 

Dlatego: 

1 ppm = 1 μg/g = 1 mg/kg 

Z chemicznego punktu widzenia korzystniej jest, aby zapisywać wyniki oznaczeń   

z wykorzystaniem ilorazu jednostek 1 μg/g lub 1 mg/kg, tak, aby w sposób jednoznaczny móc 

stwierdzić, jaka jest faktyczna / rzeczywista zawartość danej substancji rozpuszczonej (dany 

rodzaj jonu powstałego w wyniku dysocjacji substancji rozpuszczonej) w próbce o masie 1 g 

lub 1 kg. Gdy zawartość substancji oznaczanej jest rzędu ppm (czyli bardzo niewielka), 

możemy założyć, że gęstość roztworu jest równa gęstości wody, dlatego w artykułach   

o tematyce chemicznej lub w pracach na temat ochrony wód powierzchniowych możecie 

również spotkać następujące zapisy: 

1 ppm = 1 μg/g = 1 mg/kg = 1 mg/dm3 = 1 mg/l 

Zakładamy także, że 1 kg roztworu poddanego analizie ma objętość 1 dm3 (1 litr, 1 l). 

Przeprowadzając analogiczne rozumowanie, możemy teraz zdefiniować 1 ppb. Sprawdźcie 

proszę (ng/g, czytaj nanogram na gram), że: 

1 ppb = 1 ng/g = 1 μg/kg = 1 μg/l 



14 
 

Analiza powyższych definicji pozwoli Wam bez trudu zrozumieć informacje zawarte   

w raportach dla mieszkańców w sprawie jakości wody w Wiśle, zamieszczanych cyklicznie na 

stronie: https://www.mpwik.com.pl/view/badania-jakosci-wody-w-wisle---wyniki&i=745 

oraz zawartości analizowanych substancji / jonów zestawione w badaniach klasy 2E, a także 

porównanie wyników doświadczeń z wartościami z ostatniego raportu z badań nr 

LCF/W/910-16/37/2022 z dnia 06.05.2022: 

https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285 [dostęp 18.06.2022]. 

Innym sposobem wyrażania stężenia roztworu jest podanie stężenia molowego oznaczanej 

substancji, cm. Aby wyjaśnić, jak ono jest zdefiniowane, musimy dysponować dwiema 

wielkościami:  

a) liczbą moli substancji rozpuszczonej n (uzyskujemy ją, dzieląc wyrażoną w gramach 

masę substancji rozpuszczonej, ms, przez masę molową substancji rozpuszczonej), 

b) objętością roztworu v (dm3). 

Jednostka stężenia molowego, mol/dm3, wskazuje, że wystarczy podzielić liczbę moli n 

substancji rozpuszczonej (mol) przez objętość roztworu v (dm3), aby uzyskać stężenie molowe 

substancji rozpuszczonej w roztworze:  

Cm = n / v,  mol/dm3 

Stężenie molowe substancji rozpuszczonej (wyrażone w mol/dm3) możemy łatwo przeliczyć 

na zawartość substancji / jonu podaną w mg/dm3, wykorzystując masę molową substancji 

(związku chemicznego / pierwiastka), obliczoną / odczytaną na podstawie informacji podanych 

w układzie okresowym pierwiastków. Możemy również wykonać zadanie odwrotne, znając 

zawartość substancji / jonu wyrażoną w mg/dm3, obliczymy stężenie molowe substancji 

(Zagadka 3.).  

Zagadka 3. W raporcie z badań nr LCF/W/910-16/37/2022 z dnia 06.05.2022 podano, że 

chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) w jednej z próbek wody w Wiśle jest równe   

23,4 mg/l. Napisz, ile będzie wynosić ChZT-Cr, jeśli parametr ten wyrazimy przy pomocy 

jednostek stężenia molowego. 

Źródło: https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285 [dostęp 18.06.2022] 

 

https://www.mpwik.com.pl/view/badania-jakosci-wody-w-wisle---wyniki&i=745
https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285
https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285
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Dane:        Szukane: 

ChZT-Cr = 23,4 mg/l     Cm(ChZT-Cr) = ? 

M(O2) = 32,0 g/mol = 32,0 mg/mmol 

Rozwiązanie: 

1 mmol ------------ 32,0 mg 

x ------------------- 23,4 mg 

x = 0,731 mmol 

Odp: 0,731 mmol/l 

Reakcje wytrącania osadów 

W reakcji wytrącania osadu kationy metalu reagują z anionami reszt kwasowych, co prowadzi 

do powstania związku trudno rozpuszczalnego w wodzie. Przeprowadzaniu reakcji tego typu 

towarzyszy pojawienie osadu (lub kryształów danego związku).  

Każdy trudno rozpuszczalny związek przynajmniej w niewielkim stopniu rozpuszcza się   

w wodzie. W określonej temperaturze, w danych warunkach, uzyskamy zatem roztwór 

nasycony danego związku w wybranym rozpuszczalniku. Jeśli trudno rozpuszczalny w wodzie 

osad ulega pod wpływem wody co najmniej częściowemu rozpadowi na jony, to pomiędzy 

osadem a nasyconym roztworem trudno rozpuszczalnego związku AnBm ustala się stan 

równowagi dynamicznej. Taką równowagę możemy opisać równaniem [3]: 

AnBm(s)  nAm+
(aq) + mBn-

(aq) 

Stan równowagi dynamicznej opisujemy także ilościowo, definiując stałą równowagi reakcji 

chemicznej (Ks). Zakładamy, że stężenie substancji stałej w układzie heterogenicznym jest 

stałe, dlatego, zapisując wyrażanie na stałą równowagi w układzie, uwzględniamy wyłącznie 

iloczyn równowagowych stężeń jonów w nasyconym roztworze soli (nad osadem). Iloczyn ten, 

dany wyrażeniem [Am+
(aq)]

n·[Bn−
(aq)]

m, jest nazywany iloczynem rozpuszczalności (Ks):   

Ks = [Am+
(aq)]

n·[Bn−
(aq)]

m. Jeśli, przeprowadzając reakcję wytrącania osadu, obliczymy iloczyn 

stężeń jonów Am+ i  Bn- (aktualnie obecnych w roztworze) oraz jeśli okaże się, że taki iloczyn 

przyjmuje większą wartość od wartości iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnego 
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związku chemicznego (Ks), wówczas iloczyn rozpuszczalności związku zostaje przekroczony, 

a z roztworu wytrąca się osad związku AnBm [3].  

Gdy będziemy analizować wyniki analizy składu wody, to sprawdzimy, czy możemy założyć, 

że woda w Wiśle zawiera osad wodorotlenku żelaza(III). 

Wybór obiektów do badań 

Badania fizykochemiczne wody przeprowadziliśmy na odcinku Wisły w pobliżu przystanku 

tramwajowego Wybrzeże Helskie w rejonie Mostu Gdańskiego oraz w pobliżu 

pawilonu edukacyjnego Kamień - punktu edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy. Skorzystaliśmy z przenośnych zestawów testów kropelkowych JBL TEST LAB 

(https://allegro.pl/oferta/jbl-test-lab-zestaw-testow-w-walizce-10662626643#) i wykonaliśmy 

następujące badania: 

 określiliśmy temperaturę, zapach, mętność wody w Wiśle, 

 oszacowaliśmy wartości pH wody (zakres pH możliwy do określenia przy pomocy testu 

JBL to pH w przedziale 3-10), 

 określiliśmy twardość węglanową wody (KH), 

 oszacowaliśmy zawartość wolnego tlenku węgla(IV), w celu oceny stopnia 

intensywności wzrostu roślin, 

 określiliśmy zawartości ortofosforanów(V) w celu oceny intensywności rozwoju 

glonów oraz wzrostu roślin, 

 określiliśmy zawartość anionów azotanowych(V) w celu oceny intensywności rozwoju 

glonów oraz wzrostu roślin, 

 określiliśmy zawartość całkowitego żelaza, 

 określiliśmy zawartość jonów potasu, 

 oszacowaliśmy zawartość tlenku krzemu(IV) / krzemianów. 

Badania przeprowadziliśmy według procedur rekomendowanych przez producenta testów JBL. 

Oznaczenia zawartości jonów / substancji przeprowadziliśmy przynajmniej dwa razy, 

posługując się metodą kolorymetryczną oraz stosując sprzęt, odczynniki i barwne skale stężeń 

opracowane przez producenta.  

 

https://allegro.pl/oferta/jbl-test-lab-zestaw-testow-w-walizce-10662626643
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Pracowaliśmy w pięciu zespołach (Fotorelacja 1.-2.). Wyniki badań wstępnych zestawiliśmy   

w Tabeli 1., a zawartości wybranych jonów i substancji w próbkach wody w Tabeli 2. 

 

   

Fotorelacja 1. Pobieramy próbki wody do analizy oraz wykonujemy badania wstępne. 

 

Tabela 1. Temperatura, zapach i dodatkowe informacje na temat stanu wody. 

                   Grupa 

Test 
Grupa 2. 

Temperatura 

(wynik średni, średnia   

z trzech pomiarów) 

I miejsce (zatoczka osłonięta plażą): 22,7ºC ± 0,2ºC 

II miejsce (rejon bardziej wartkiego nurtu rzeki): 22,3ºC ± 0,2ºC  

Szacowana maksymalna zawartość O2: ok. 8,5 mg/l [1]. 

Zapach  2 (w skali 0-5), roślinny, natomiast zapach unoszący się w pobliżu plaży 

określimy jako zapach gnilny 

Inne cechy fizyczne 

wody oraz dodatkowe 

informacje 

woda ma barwę żółtawą, w próbce wody widzimy fragmenty roślin  
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Fotorelacja 2. Analizujemy parametry fizykochemiczne wody w pawilonie edukacyjnym Kamień. Prezentujemy 

skład grup: Grupa 1.: Oliwia Błaszczyk, Zuzanna Wilk, Alicja Tur, Kinga Lamek, Justyna Mentrak, Bartosz 

Kupczyk, Grupa 2.: Emilia Krempa, Aleksandra Michalak, Nina Szmajdewicz, Tymoteusz Snarski, Oliwier 

Witoń, Grupa 3.: Marcela Grzelak, Natalia Dymicka, Małgorzata Gołyńska, Aleksandra Urawska, Grupa 4.: 

Joanna Niedbała, Kinga Witusik, Natalia Łuszczewska, Julia Dziemiańczyk, Grupa 5.: Dawid Ragus, Wojciech 

Kozak, Mateusz Brodzik, Miłosz Sztubecki. Zamieszczamy również zdjęcie jednej z próbek wody, którą 

poddaliśmy analizie.  
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Tabela 2. Wyniki analizy ilościowej wody w Wiśle przeprowadzonej przy pomocy testów JBL TEST LAB 

w dniu 13.06.2022. 

                   Grupa 

Test Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3. Grupa 4. Grupa 5. 

JBL PRO AQUATEST KH 
 

Twardość węglanowa 

 

Zawartość  

wodorowęglanu wapnia 

 

9 ºdH 

 

196,2 mg/l 

 

9 ºdH 

 

196,2 mg/l 

 

15 ºdH 

 

327 mg/l 

 

9 ºdH 

 

196,2 mg/l 

 

9 ºdH 

 

196,2 mg/l 

JBL PRO AQUATEST  

pH 6,0-7,6 

 

Wartość pH > 7,6 > 7,6 > 7,6 > 7,6 > 7,6 

JBL PRO AQUATEST  

CO2 Direct 

 

Zawartość wolnego CO2 

 

 

50 mg/l 

 

42 mg/l 

 

200 mg/l 

 

64 mg/l 

 

48 mg/l 

JBL PRO AQUATEST SiO2 

 

Zawartość SiO2
 

 

0,4-0,8 mg/l 

 

2,0 mg/l 

 

0,3-0,8 mg/l 3,0 mg/l   

 

 

2,5 mg/l 

JBL PRO AQUATEST  
NO3

 

 

Zawartość jonów NO3
- 

 

 

0,5 mg/l 

 

< 0,5 mg/l 

 

< 0,5 mg/l 

 

< 0,5 mg/l 

 

> 0,5 mg/l 

JBL PRO AQUATEST  

PO4  Sensitive 

 

Zawartość jonów PO4
3- 

 

< 0,02 mg/l 

 

< 0,02 mg/l 

 

< 0,02 mg/l 

 

< 0,02 mg/l 

 

< 0,02 mg/l 

 

JBL PRO AQUATEST Mg 
 

Zawartość jonów Mg2+ 

 

 

8 mg/l 

 

8 mg/l 

 

8 mg/l 

 

8 mg/l 

 

8 mg/l 

 
JBL PRO AQUATEST Fe 

 

Zawartość jonów Fe3+ 

 

 

0,1 mg/l 

 

0,5 mg/l 

 

0,2-0,6 mg/l 

 

0,3 mg/l 

 

0,5 mg/l 

 

JBL PRO AQUATEST K 

 

Zawartość jonów K+ 

 

 

15 mg/l 

 

10 mg/l 

 

---- 

 

8 mg/l 

 

8 mg/l 

 

Fotorelacja 3. Różnorodność gatunkowa, linia przybrzeżna. 
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Fotorelacja 4. Bioróżnorodność. Nadwiślańską roślinność opisał dokładnie Filip Tomczyk, (litera R ABC Wisły).  

 

Dyskusja wyników 

Wartość twardości węglanowej zawiera się w przedziale 7-13 ºdH (wyniki grup 1, 2, 4, 

5) jest dość korzystna z punktu widzenia rozwoju ryb oraz roślin słodkowodnych, które do 

prawidłowego rozwoju wymagają twardości z zakresu 5-16 ºdH [1]. Zakładamy, że   

w badanej wodzie nie powinno dojść do odwapnienia biogennego w procesie asymilacji 

wodorowęglanu wapnia przez glony i rośliny [1]. Oczekujemy, że  w trakcie zwiększania 

temperatury analizowanej próbki wody prawdopodobny jest przebieg reakcji rozkładu 

termicznego rozpuszczonego w wodzie wodorowęglanu wapnia oraz powstanie trudno 

rozpuszczalnego węglanu wapnia, zgodnie z poniższym równaniem przemiany zapisanej   

w formie cząsteczkowej: 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 (↑) + H2O 
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Wartości średnich temperatur analizowanej wody wskazują (Tabela 1.), że rozkład 

wodorowęglanu wapnia (a także wodorowęglanów magnezu i żelaza, obecnych w próbkach 

wody) będzie przebiegał bardzo wolno. Gdyby jednak temperatura próbek wody była zbliżona 

do temperatury wrzenia czystej wody (pod ciśnieniem zewnętrznym), to zaobserwowalibyśmy 

wytrącenie osadu, którego stopniowe powstawanie zmusza nas do cyklicznego usuwania 

kamienia z wewnętrznych powierzchni czajników elektrycznych. W związku z tym, że badaniu 

poddaliśmy próbkę wody wiślanej, osad taki zawierałby, oprócz węglanu wapnia [4], także 

trudno rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki magnezu i żelaza (węglan wapnia, wodorotlenki 

magnezu i żelaza wchodzą w skład kamienia kotłowego [4]).   

           O ile zawartość jonów wapnia w próbkach badanej wody (pochodzących z dysocjacji 

rozpuszczalnego w wodzie wodorowęglanu wapnia) jest względnie korzystna (optymalna 

zawartość wapnia w akwarium z wodą morską zawiera się w przedziale od 400 do 480 mg/l 

[1]), o tyle optymalna zawartość jonów magnezu powinna być równa 1300 mg/l (naturalna 

zawartość magnezu w morzu) lub 1200 i 1400 mg/l (zawartość jonów magnezu w akwarium  

z wodą morską) [1].  Zawartość jonów magnezu w próbkach analizowanej wody (Grupy 1.-5.) 

znacznie odbiega od wartości optymalnej dla rozwoju skorup / szkieletów organizmów 

morskich, należy jednak podkreślić, że jest optymalna z punktu widzenia rozwoju roślin, gdyż 

zawiera się w przedziale 5-10 mg/l [1].  

           Określiliśmy również zawartość wolnego CO2 w próbkach badanej wody. Zużycie CO2 

zależy m.in. od: liczby oraz rodzajów roślin, twardości węglanowej, dynamiki wymiany wody   

w zbiorniku, stopnia nasłonecznienia, temperatury panującej w zbiorniku (wraz ze wzrostem 

temperatury wody maleje rozpuszczalność CO2 w zbiorniku wodnym) [1,4]. Zalecana 

zawartość CO2 w wodzie akwariowej zawiera się w przedziale 15-30 mg/l - taka zawartość 

warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz nie wpływa niekorzystnie na rozwój ryb [1]. 

Wyznaczone przez nas wartości wolnego CO2 mieszczą się w przedziale 48-64 mg/l 

(odrzuciliśmy górną wartość 200 mg/l) i są to wartości większe niż wartości zalecane nawet w 

przypadku hodowli roślin w specjalnych akwariach typu ,,scape’’ (np.: roślinne akwaria typu 

holenderskiego, zawartość CO2 do ok. 35 mg/l) [1]. Sądzimy, że istnieją dwa główne powody 

tak dużej zawartości CO2 w próbkach wody wiślanej.  

           Po pierwsze, nie uwzględniliśmy wszystkich źródeł, które przyczyniają się do obecności 

CO2 w próbkach badanej wody. Analiza obiegu tlenku węgla(IV) w przyrodzie pozwala 

stwierdzić, że źródło CO2 stanowią: minerały / skały wapienne, powietrze atmosferyczne, 
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procesy rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych, procesy metaboliczne organizmów 

żywych [4]. Zawartość CO2 w wodzie wynika z zawartości substancji organicznych   

i intensywności przemian biochemicznych w środowisku, a także jest związana z dynamiką 

roztwarzania / wytrącania osadów [4, 7]. Jeśli zawartość tlenku węgla(IV) jest większa niż 

zawartość tego gazu wynikająca z dynamiki roztwarzania / osadzania węglanu wapnia 

(równowagi węglanowo-wapniowej [4]), to w próbkach wody możemy potwierdzić obecność 

tak zwanego wolnego i agresywnego tlenku węgla(IV) [4]. 

          Po drugie, woda w Wiśle w miejscu pobrania, ze względu na niską dynamikę mieszania 

wody, zawiera za dużą zawartość CO2, gdyż Wisła w wybranym przez nas obszarze badań nie 

posiada zbyt dużej liczby roślin / organizmów fotosyntetyzujących. Oszacowaliśmy, analizując 

wartość średniej temperatury próbki wody oraz korzystając z tablic opracowanych przez firmę 

PRO JBL AQUATEST, że zawartość O2 w próbkach wody powinna być równa ok. 8,5 mg/l 

[1]. Podjęcie systematycznych badań dobowych zmian zawartości O2 i CO2, a także zmian 

wartości pH w ustalonych odstępach czasu w ciągu jednego dnia pozwoliłyby sformułować 

bardziej precyzyjne wnioski na temat aktywności organizmów fotosyntetyzujących oraz 

przebiegu rozwoju organizmów w wybranym przez nas odcinku rzeki [8].  

           Badaliśmy także zawartość SiO2 / krzemianów. Dolne granice zawartości tej substancji 

ma następujące wartości: poniżej 1,2 mg/l (woda słodka) oraz poniżej 0,4 mg/l (woda morska) 

[1], natomiast górne granice nie są podawane ze względu na niską szkodliwość SiO2. Związek 

ten wykorzystują w swym rozwoju m.in..: okrzemki, niektóre gąbki [1]. Duży rozrzut 

zawartości SiO2 w analizowanych przez nas próbkach wody (Tabela 2.) może mieć związek ze 

sposobem pobierania próbek do analizy lub pochodzeniem próbek. 

           Zawartość jonów potasu w wodzie morskiej powinna zawierać się w przedziale ok. 380-

400 mg/l, natomiast w próbkach badanych przez nas wód zawiera się w przedziale 8-15 mg/l. 

Minimalna zawartość jonów potasu w wodzie hamuje rozwój roślin, a ich niedobór objawia się 

wyblaknięciami na obrzeżach liści oraz postępującym zwijaniem, skręcaniem liści [1]. 

           Pomiar wartości pH próbek wody pozwala wyciągnąć wniosek, że odczyn badanej wody 

jest lekko zasadowy (pH > 8). To z kolei pozwala sformułować dwa kolejne wnioski. Po 

pierwsze, w wodzie o pH ok. 8 głównymi formami, w których występuje fosfor są jony [7]: 

H2PO4
- (wartość ułamka molowego tego jonu jest równa ok. 0,1, gdy wartość pH roztworu jest 

równa w przybliżeniu 8 [7]) oraz HPO4
2- (wartość ułamka molowego tego jonu jest równa ok. 

0,9, gdy wartość pH roztworu jest równa w przybliżeniu 8 [7]). W próbce wody o pH ok. 8 
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powinny się także znajdować praktycznie wyłącznie jony HCO3
- (wartość ułamka molowego 

tego jonu jest praktycznie równa 1 dla pH równego ok. 8 [7]), a zawartości CO2 i jonów CO3
2- 

możemy pominąć, biorąc pod uwagę zawartość HCO3
- [7].  

Po drugie, w środowisku o odczynie lekko zasadowym (pH > 8) kationy żelaza(III) mogą 

wytrącać się w postaci związku trudno rozpuszczalnego w wodzie - wodorotlenku żelaza(III) 

[6], co skutkuje wzrostem intensywności brunatnego zabarwienia próbek wody. Sprawdzimy, 

czy jednym z powodów powstania zmętnienia oraz brunatnego, żółtobrunatnego zabarwienia 

próbek wody może być obecność wodorotlenku żelaza(III). 

           Aby zweryfikować tę hipotezę, obliczamy aktualne stężenia jonów żelaza(III) oraz 

anionów wodorotlenkowych w próbkach wody analizowanych przez Grupy 1-5 (w poniższym 

raporcie wykonamy takie obliczenie wyłącznie na podstawie danych eksperymentalnych 

zebranych przez Grupę 5.). Korzystamy przy tym z informacji zawartych we wstępie 

teoretycznym oraz wartości iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku żelaza(III), podanego    

w tablicach CKE:  

(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wz

ory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf): wartość Ks(Fe(OH)3) = 2,79 · 10–39. 

Problem 4. Sprawdzamy, czy jedną z przyczyn powstania zmętnienia oraz zabarwienia 

próbki wody w Wiśle może być powstawanie osadu wodorotlenku żelaza(III)?  

Założenie 1. 

Przeprowadzony test nie powala jednoznacznie rozstrzygnąć, która z form żelaza występuje 

próbce badanej wody: czy są to kationy żelaza(II), czy też może kationy żelaza(III). Szacowana, 

maksymalna zawartość tlenu w próbkach wody powinna być równa ok. 8,5 mg/l (Tabela 1.), 

dlatego zakładamy, że oznaczaliśmy sumaryczną zawartość żelaza występującego w formie 

jonów żelaza(III) oraz że zawartość ta jest równa 0,5 mg/l. 

Założenie 2. 

Obliczenia wykonamy, zaniedbując wpływ innych równowag kwasowo-zasadowych lub 

reakcji kompleksowania z udziałem jonów żelaza(III). Pominiemy etap także obliczania siły 

jonowej roztworu oraz współczynników aktywności, gdyż próbka wody z Wisły jest 

mieszaniną wieloskładnikową i nie podjęliśmy się oznaczenia zawartości wszystkich 

możliwych substancji / jonów znajdujących się w próbce wody.  

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf


24 
 

Założenie 3. 

Obliczenia będziemy wykonywać, podając wyniki z dokładnością do jednej cyfry znaczącej. 

Problem 4. Oceniamy, czy w próbce badanej wody może dojść do wytrącenia osadu 

Fe(OH)3? 

Dane pomiarowe odczytujemy z Tabeli 2.: 

a) Odczytujemy zawartość jonów żelaza(III) i obliczamy stężenie molowe jonów żelaza(III)   

w próbce wody z Wisły w następujący sposób: 

oznaczona zawartość jonów Fe3+ = 0,5 mg/l  stężenie molowe jonów Fe3+ = 9 · 10-3  mmol/l  

 stężenie molowe jonów Fe3+ = 9 · 10-6 mol/dm3 

b) Odczytujemy zawartość pH roztworu (przybliżona wartość pH = 8) i obliczamy stężenie 

molowe jonów wodorotlenkowych w próbce wody z Wisły: 

pH + pOH = 14, dlatego pOH = 6 

przybliżona wartość pOH roztworu: pOH = 6  [OH-] = 1 · 10–6 mol/dm3 

c) Obliczamy iloczyn aktualnych stężeń jonów (Q) na podstawie rzeczywistych stężeń jonów 

w próbce wody, określonych w punktach a) i b): 

Q = [Fe3+]·[OH-]3 = 9 · 10-6 · (1 · 10–6)3 = 9 · 10–24 

d) stan równowagi dynamicznej w układzie zawierającym osad wodorotlenku żelaza(III) 

charakteryzujemy w sposób jakościowy i ilościowy:  

Fe(OH)3  Fe3+ + 3OH-    Ks (Fe(OH)3) = 2,79 · 10–39 

e) Sprawdzamy, czy wartość Q jest większa od wartości Ks (Fe(OH)3)? 

Wniosek: Ponieważ 9 · 10–24 > 2,79 · 10–39, zatem Q > Ks(Fe(OH)3), a osad wodorotlenku 

żelaza(III) wytrąca się w opisanych warunkach w próbce badanej wody i może on częściowo 

przyczyniać się do wystąpienia zmętnienia oraz brązowo-brunatnego zabarwienia próbek wody 

(na barwę wody, oprócz obecności jonów metali i ich związków, ma także wpływ obecność 

m.in.: roślinności, produktów częściowego rozkładu roślinności, związków humusowych, 

planktonu [4]).  
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         W próbkach wody z Wisły oznaczaliśmy także zawartość jonów NO3
-. Zawartość jonów 

azotanowych(V) nie powinna przekraczać w wodzie słodkiej 30 mg/l, zaś w wodzie morskiej 

20 mg/l [1]. Według Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 11 października 2019   

(Dz. U. 2019 poz. 2149, str. 52., Tabela 12., https://www.teraz-

srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3705.pdf), zawartość jonów NO3
- określona 

dla rzek nizinnych powinna być zawarta w przedziale: ≤ 1,60 mg/l (1. klasa jakości wód 

powierzchniowych) oraz  ≤ 2,20 mg/l (2. klasa jakości wód powierzchniowych). Wszystkie 

normy względem zawartości jonów NO3
- w próbkach wody zostały zatem spełnione. 

         Podjęliśmy się również wykonania oznaczenia zawartości jonów PO4
3-, która   

w naturalnych zbiornikach wodnych, pozbawionych zanieczyszczeń środowiska, powinna być 

równa ok. 0,01 mg/l, w wodzie morskiej 0,07 mg/l [1], a według Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 (Dz. U. 2019 poz. 

2149, str. 52., Tabela 12.) powinno wynosić odpowiednio: ≤ 1,60 mg/l (1. klasa jakości wód 

powierzchniowych) oraz  ≤ 2,20 mg/l (2. klasa jakości wód powierzchniowych). Ponadto 

zawartość jonów PO4
3- w próbkach wody wiślanej w raporcie z badań nr LCF/W/910-

16/37/2022 z dnia 06.05.2022 (https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285) była 

równa ok. 0,05 mg/l. Uznaliśmy zatem, że zawartość jonów PO4
3- w próbkach wody spełnia 

wszystkie możliwe normy, a ich obecność w wodzie związana jest z przemianami 

biochemicznymi zachodzącymi naturalnie w badanym ekosystemie. 

Biorąc pod uwagę zawartości jonów NO3
- oraz jonów PO4

3-, wnioskujemy, że: 

 mieszcząca się w granicach norm zawartość jonów NO3
- świadczy o niewielkim 

zanieczyszczeniu wody w Wiśle nawozami i może być związana z przemianami 

naturalnie zachodzącymi w zbiornikach wodnych (przemiana białek, resztek roślin, 

efekt przemian, którym ulegają cząsteczki amoniaku / kationy amonu), 

 w próbkach badanej wody nie nastąpi nadmierny rozwój glonów.  

        Zawartość jonów żelaza(III) w próbkach wody jest bliska wartości 0,6 mg/l 

charakterystycznej dla akwariów obfitujących w roślinność (optymalne zawartości to 0,1-0,2 

mg/l, zaś w wodzie morskiej ok. 0,05 mg/l [1]). Badana woda posiada zatem zbyt wysoką 

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3705.pdf
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3705.pdf
https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=5285
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zawartość żelaza, co w powiązaniu z zawartością tlenu w wodzie, sprzyja powstawaniu trudno 

rozpuszczalnych w wodzie związków żelaza na trzecim stopniu utlenienia, które sedymentują 

i trafiają do spływów powierzchniowych. Takie wyjaśnienie pozostaje w zgodzie z wynikami 

obliczeń zaprezentowanymi w Problemie 4. Dodatkowo, duża zawartość żelaza w próbkach 

wody sprzyja rozwojowi bakterii i może być związana z transportem wody przy pomocy 

podatnych na korozję instalacji wykonanych ze stopów zawierających żelazo, o czym 

dowiedzie się, czytając artykuł Anny Wilczyńskiej na temat fizykochemicznych parametrów 

wody (litera F naszego ABC Wisły).  

Podsumowanie 

W ramach projektu Wisła przeprowadziliśmy badania próbek wody z Wisły pobranych   

w okolicach przystanku Wybrzeże Helskie. Oznaczaliśmy zawartości wybranych jonów oraz 

wolnego tlenku węgla(IV) i tlenku krzemu(IV)/krzemianów przy pomocy testów kropelkowych 

firmy JBL. Porównanie uzyskanych wyników z oczekiwanymi zawartościami jonów / 

substancji wymienionymi w opisie testów firmy JBL, a w przypadku jonów NO3
- i PO4

3- także   

z zawartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 11 października 2019 (Dz. U. 2019 poz. 2149, str. 52., Tabela 12.) oraz   

w raporcie z badań nr LCF/W/910-16/37/2022 z dnia 06.05.2022 pozwala nam sformułować 

następujące wnioski: 

1. Oznaczanie zawartości jonów / wybranych substancji przy pomocy testów 

kropelkowych firmy JBL, wykorzystujących kolorymetryczną metodę oznaczania 

zawartości jonów / substancji, pozwala monitorować stan wody w Wiśle na wybranym 

odcinku Wisły oraz ocenić stan środowiska przyrodniczego. 

2. Analizując wartości uzyskanych parametrów, nie stwierdziliśmy, aby flora i fauna 

ekosystemu rzecznego w pobliżu przystanku Wybrzeże Helskie były narażone na 

zagrożenie w związku z intensywnym stosowaniem nawozów (w dniu 13.06.2022). 

Wykluczyliśmy ryzyko eutrofizacji,  a obecność większości jonów w próbkach wody 

powiązaliśmy z procesami biochemicznymi zachodzącymi w prawidłowo 

funkcjonującym ekosystemie przybrzeżnym i rzecznym (Fotorelacja 3.-4.). 

Zwróciliśmy uwagę na zbyt dużą zawartość żelaza oraz wolnego CO2 w próbkach wody, 

a także na zbyt niską zawartość jonów potasu.  

3. Niepokój wzbudza w nas obecność butelek PET (zawierających PET – poli(tereftalan 

etylenu)), butelek szklanych, jednorazowych kubków do napojów wykonanych z PP 
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(polipropylenu), kubków zawierających PET, folii polietylenowych porzuconych na 

plaży lub w roślinności przybrzeżnej (Fotorelacja 5.).  

   

   

 

Fotorelacja 5. Wpływ obecności i działalności człowieka na ekosystem. 

Ponieważ udowodniono, że pewien gatunek ślimaków, hodowany w wodzie 

pochodzącej z butelek PET, osiągnął większy stopień rozrodczości 

(https://www.ekologia.pl/artykul/medycyna-i-zdowie/szkodliwe-butelki-

pet,8887.html), zatem spodziewamy się, że obecność tworzyw sztucznych wpłynie na 

rozwój organizmów żyjących w Wiśle [5,6]. Tworzywa sztuczne w ekosystemie mogą 

być źródłem mikroplastiku [5,6], który będzie miał wpływ również na nasze zdrowie 

(zachęcamy do przeczytania artykułu Magdaleny Wierzbickiej (litera C naszego 

ABC Wisły).  

4. W kolejnym etapie badań podejmiemy się oznaczenia zawartości tlenu w próbkach 

wody z wykorzystaniem metody Winklera. Przeprowadzimy także filtrację próbek 

wody oraz badania mikroskopowe próbek wody wiślanej przed filtracją oraz po 

wykonaniu sączenia. 

 

https://www.ekologia.pl/artykul/medycyna-i-zdowie/szkodliwe-butelki-pet,8887.html
https://www.ekologia.pl/artykul/medycyna-i-zdowie/szkodliwe-butelki-pet,8887.html
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Ewaluacja projektu – opinie uczestników (20.06.2022) 

,,Wisła, pod względem zawartości oznaczanych przez nas jonów (Tabela 2.), zalicza się do rzek 

dość czystych z chemicznego punktu widzenia (za wyjątkiem zawartości żelaza i wolnego / 

agresywnego CO2  w analizowanych próbkach wody oraz ze względu na niską zawartość jonów 

potasu).  

Podobały się nam badania w terenie i użycie chemii w praktyce. Było to edukujące 

doświadczenie, które pokazywało ciekawe oblicze naszych rozszerzonych przedmiotów. 

Doświadczenie to dało nam możliwość wyczekiwanego przez nas zastosowania zdobytej 

wiedzy w praktyce. 

Po przeanalizowaniu otrzymanych przez nas wyników jesteśmy w stanie stwierdzić, że pod 

kątem ekspertyzy chemicznej woda wiślana nie odbiega znacznie od norm za wyjątkiem 

zawartości żelaza oraz tlenku węgla(IV). Niestety w trakcie wykonywania projektu w terenie 

czuliśmy nieprzyjemny odór, na co najprawdopodobniej miały wpływ rozkładające się 

organizmy zwierzęce i roślinne.” 

 

 

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/07/jak-przeliczyc-jednostki-ppm-na-mg-m%C2%B3-w-powietrzu/
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/07/jak-przeliczyc-jednostki-ppm-na-mg-m%C2%B3-w-powietrzu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057592863160
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Podziękowania 

Dziękujemy Radzie Rodziców VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie za przyznanie 

funduszy na zakup testów kropelkowych JBL TEST LAB. 

Zakup sprzętu, odczynników, szkła laboratoryjnego był możliwy dzięki dofinansowaniu 

pozyskanemu przez p. Michała Nitka w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na 

rok 2022 (XVII edycja programu) na realizację cyklu działań ,,Projekt Wisła”. 

Grupa 1. Oliwia Błaszczyk, Zuzanna Wilk, Alicja Tur, Kinga Lamek, Justyna Mentrak, 

Bartosz Kupczyk,  

Grupa 2. Emilia Krempa, Aleksandra Michalak, Nina Szmajdewicz, Tymoteusz Snarski, 

Oliwier Witoń, 

Grupa 3. Marcela Grzelak, Natalia Dymicka, Małgorzata Gołyńska, Aleksandra Urawska, 

Grupa 4. Joanna Niedbała, Kinga Witusik, Natalia Łuszczewska, Julia Dziemiańczyk,  

Grupa 5. Dawid Ragus, Wojciech Kozak, Mateusz Brodzik, Miłosz Sztubecki 

   

oraz wychowawca klasy 2E i nauczyciel chemii w VII LO, Przemysław Ziaja 

  

Fotorelacja 6. Grupy 1.-5. w działaniu. 
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Zestawienie raportów [dostęp 19.06.2022]:  

https://www.mpwik.com.pl/view/badania-jakosci-wody-w-wisle---wyniki&i=745  

 

 

  

https://www.mpwik.com.pl/view/badania-jakosci-wody-w-wisle---wyniki&i=745
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Dz. U. 2019 poz. 2149, str. 52. https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-

reglamentacja/3705.pdf [dostęp 18.06.2022]. 

 

Kategoria wód powierzchniowych – cieki naturalne 

Kod typu  Oznaczenie typu 

RwN   Wielka rzeka nizinna  

 

 

 

 

 

 

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3705.pdf
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3705.pdf
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C jak Czystość Wisły 
Magdalena Wierzbicka 

Wisła, ostatnia dzika rzeka Europy, a może jedna z jej najbrudniejszych? Może ,,C” 

jak ,,Czystość”, czy ,,Coraz większe zanieczyszczenie”? Ciężko odpowiedzieć sobie na te 

pytania, będąc geograficznym laikiem, mimo wszystko jest to temat, który powinien być 

znajomy każdemu!  

Wisła jest największą rzeką w zlewisku morza Bałtyckiego oraz najdłuższą, rzeką 

Polski, ma ona aż 27 dopływów, co świadczy o tym, że ciąży na niej spływająca woda z 

większości powierzchni naszego kraju! Wszystkie odpady z innych rzek koniec końców trafiają 

do rzeki matki, czyniąc ją jedną z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce.  

Czystość rzek w Unii Europejskiej określana jest w odgórnie przyjętych pięciu klasach. 

Rzeki w Polsce można nazwać nieklasowionymi, co znaczy że nie mieszczą się one w skali ze 

względu na ich bardzo silne zanieczyszczenie. 

Problem ten nie tylko zauważany jest przez naukowców. Każdy mieszkaniec Warszawy 

lub Krakowa mógłby potwierdzić, że w Wiśle pływają setki śmieci, a woda przyjmuje kolor 

brązowy.  

W górnym biegu Wisła jest rzeką czystą, spływa z gór ze źródła na Baraniej Górze. 

Wraz z biegiem zanieczyszczenie się zwiększa. W południowej Polsce najbardziej rzekę 

zanieczyszcza Śląski okręg przemysłowy, zlewając odpady i gorącą wodę, po chłodzeniu 

reaktorów w licznych dla tego obszaru elektrowniach, do rzeki.  

Ryc. 1. ,,W poszukiwaniu źródeł Wisły” 

Źródło: podrozezmamaitata.com (dostęp 22.05.2022) 
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Następnym miastem, z którego rzeka wypływa jeszcze brudniejsza niż do niego 

wpływając, jest Kraków. Tutaj zanieczyszczenie ma głównie charakter kanalizacyjny. 

Następnie dzięki temu, że wiele kilometrów nie ma większej aglomeracji miejskiej, poziom 

zanieczyszczenia maleje. Na poziomie jej dopływów Raby i późniejszej Wisłoki można 

zaobserwować, że jest ono znacząco mniejsze. W miejscu gdzie Wisła przecina Sandomierz 

jest znacznie czystsza, ale nadal cechuje się dużym zanieczyszczeniem i już tak jest aż do końca. 

Gdy Wisła wpływa do Warszawy, a szczególnie przy ujściu głównego kolektora pod Bielanami, 

zanieczyszczona jest bardzo intensywnie i taka pozostaje jeszcze przez długi czas. I tak dalej 

matka polskich rzek przyjmuje różne kolory, w zależności od tego jak bliska jest aglomeracji 

miejskiej lub miejsca o bardziej zagęszczonym przemyśle czy bliskości pól uprawnych. 

Prowadzi nas to do kolejnego punktu. Żeby chronić nasze środowisko przed degradacją 

najpierw powinniśmy dowiedzieć się jak je zanieczyszczamy. Oprócz ścieków ze wsi przez 

które przepływa, przyjmuje ona kanalizację 12 miast z których tylko 2 z nich w pełni 

oczyszczają swoje ścieki. Naukowcy na wyprawie naukowo-badawczej ,,Czysta Wisła-why 

not”, która rozpoczęła się 18 lipca 2021 r. u źródeł rzeki w Goczałkowicach, a zakończyła się 

w sobotę 31 lipca 2021 r. w Gdańsku, płynąc na kajakach wyposażonych w mobilne 

laboratorium, badali 11 parametrów chemicznych, za pomocą których oceniali jakość jej wody. 

Przewodniczący fundacji Why not, Marian Rojek powiedział ,,Co bardzo rzuciło się w oczy od 

samego początku, to zasolenie Wisły, i to nie w Gdańsku, bo tu oczywiście mamy wpływ 

Bałtyku, ale w okolicach kopalń w województwie śląskim. Tam rzeczywiście soli jest mnóstwo 

wypłukiwanej i trafia do rzeki, skutki tego widzieliśmy jeszcze na wysokości Sandomierza.”  

Cytat ten potwierdza, że nie ma wystarczającej ilości praw dotyczących zlewania odpadów do 

Wisły. Te nadmierne odprowadzenia powodują wzrost metali ciężkich, zasolenia i innego 

rodzaju szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. W przypadku ścieków dane zapewniło 

wody.gov.pl. 

W 2019 roku podczas awarii systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Czajka”, nastąpił 

zrzut ścieków komunalnych do Wisły w Warszawie. Ten incydent przyczynił się do zastojów 

występujących w tamtym okresie na rzece (Ryc. 3.)  oraz do zanieczyszczenia delty rzecznej. 

Pracownicy Wód Polskich obserwowali zjawisko i dokonali pomiarów, które widoczne są na 

mapkach i wykresach poniżej. 
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Ryc. 2. Mapa zastoisk i przekroczonych norm zanieczyszczeń w Wiśle - odcinek 

pomiarowy od Płocka do Warszawy 

 

Źródło: wody.gov.pl (dostęp 22.05.2022) 

Ryc. 3. Pomiar substancji chemicznych w Wiśle 

 

Źródło: wody.gov.pl [dostęp 22.05.2022] 
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Ryc. 4. Awaria 

Źródło: wody.gov.pl [dostęp 22.05.2022] 

Na wykresach można zobaczyć, że zrzut ścieków przyczynił się do wzrostu azotu i ChZT-Cr 

(ścieki przemysłowe) ponad poziom dopuszczalny. Mimo tego, że była to jednorazowa 

sytuacja, zrzut ścieków z innych miast nadal ma miejsce i tak samo szkodzi środowisku 

przyrodniczemu Wisły.  

Oprócz tego w naszej rzece pływają setki śmieci. Nie są one tylko szkodliwe dla zwierząt 

zamieszkujących rzekę, ale także dla nas samych. Plastik z butelek czy toreb foliowych 

rozdrabnia się na małe włókna zwane mikroplastikiem, które zjadane przez ryby, trafiają na 

nasze talerze i do naszego organizmu. 

Ryc. 6. Rozkwit w Bałtyku 

Źródło: fakt.pl [dostęp 22.05.2022] 
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Istnieje też problem dostawania się do rzeki nadmiernej ilości nawozów spływających z pól. 

Przez ich wartości odżywcze, które mają przyspieszyć porost roślin, powodują zarastanie nie 

tylko rzeki, ale wpływając do Bałtyku wywołują nadmierny zakwit porostów szkodliwych dla 

ludzkiego organizmu jak i dla zwierząt (Ryc. 6.). Algi odcinają rybom dostęp do tlenu, 

powodując duże straty dla środowiska przyrodniczego.  

 Województwa przez które przepływa rzeka podjęły inicjatywę, która ma na celu 

poprawienie jakości jej wód. Jednym z nich jest województwo małopolskie, które jak możmy 

wyczytać z dokumentu na stronie : 

http://www.krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport15/3_jakosc_wod.pdf ,,Zadanie 

podstawowe to ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych oraz 

gleb, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód, poprzez szereg działań na rzecz poprawy jakości 

wód. Określono je jako: ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych 

(zrzuty ścieków komunalnych, przemysłowych, z hodowli, przetwórstwa i dzikich wysypisk) 

oraz zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych (z terenów zurbanizowanych, 

przemysłowych i rolniczych). Przedsięwzięciem strategicznym jest więc porządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej. Istotnym działaniem jest również utrzymanie i rozbudowa 

systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja jej zużycia. Obszar posiada mniejsze od 

przeciętnych w kraju zasoby wód podziemnych oraz stosunkowo duże zasoby wód 

powierzchniowych, które głównie są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności i przemysłu”. 

Miejmy nadzieję, że więcej województw postanowi podjąć taką inicjatywę, co pomoże 

przywrócić rzekę do akceptowalnego stanu. Jednak to województwa małopolskie, śląskie i 

miasto stołeczne Warszawa mają przed sobą najwięcej pracy, bo to one są głównymi źródłami 

zanieczyszczeń w Wiśle.  

Mimo to, że podejmowane są działania aby poprawić jakość wody w rzece nie można 

zaprzeczyć, że mamy przed sobą długą drogę. Będąc nad Wisłą pamiętaj o zabraniu ze sobą 

śmieci i uświadamianiu innych o tym problemie. Miejmy nadzieję, że wróci ona do dawnej 

swojej świetności i umili krajobraz Polski. Wisła będąc ostatnią dziką rzeką Europy powinna 

być zadbana, czysta oraz sprzyjająca swojemu unikatowemu ekosystemowi o czym przeczytać 

będzie można w kolejnych artykułach książki.  

 

 

 

http://www.krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport15/3_jakosc_wod.pdf
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D jak dolina Wisły 
Mikołaj Janota 

Jak wiadomo dolina Wisły długa jest na 1048 kilometrów, jej bieg zaczyna się w 

Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim natomiast ujściem jest Zatoka Gdańska należąca do Morza 

Bałtyckiego. Za dwa źródłowe potoki Wisły przyjmuje się Czarną Wisełkę oraz Białą Wisełkę 

spotykają się one w granicy miasta Wisła, a następnie pod 

Ustroniem Wisła wypływa z gór i usypuje wielki stożek 

napływowy. Na kolejnym etapie biegu Wisły zmienia ona 

swój kierunek z północnego na wschodni, aby zasilić duży 

zbiornik retencyjny mianowicie Jezioro Goczałkowskie. Na 

terenie Kotliny Oświęcimskiej do Wisły dopływają trzy 

całkiem duże rzeki, Soła oraz Skawa, które swój bieg 

rozpoczynają w Karpatach, trzecią rzeką natomiast jest Przemsza, jej bieg 

zaczyna się na obszarze Wyżyny Śląskiej. Następnie przepływa ona w okolicach Krakowa, 

potem skręca na północny wschód i przecina tereny Kotliny Sandomierskiej tutaj pojawiają się 

kolejne dopływy Wisły, są to między innymi Wisłoka, San oraz Dunajec. Kolejnymi obszarami, 

przez które płynie Wisła są Puławy oraz Zawichost, tutaj rzeka tworzy przełom, spowodowany 

ukształtowaniem terenu, a dokładniej stromymi zboczami doliny oraz jej płaskim dnem. 

Przełom ten oddziela Wyżynę Lubelską od Wyżyny Kieleckiej. Wisła przepływając przez 

Niziny Środkowopolskie przyjmuje największy lewobrzeżny dopływ Pilicę oraz również duży 

prawobrzeżny dopływ Wieprz. Zbliżając się do Warszawy 

pojawiają się również takie dopływy jak Narew, Bug czy 

Wkra. Wówczas gdy Wisła mija ujście Narwi płynie 

pradoliną w stronę zachodnią, a następnie północno 

zachodnią, a co za tym idzie przemierza kotliny Toruńską 

oraz Płocką, pojawiają się tu takie dopływy jak Drwęca czy 

Skrwa. Kiedy Wisła jest na wysokości Włocławka 

zaobserwować można zaporę oraz zbiornik retencyjny (Jezioro Włocławskie). Pod 

Bydgoszczą następuje zmiana kierunku na północno wschodni i przyjmuje ona dopływy takie 

jak Brda, Wda oraz Wierzyca (z lewej strony), z prawej strony natomiast Osę i Liwę. Zanim 

Wisła wkroczy na wysokość Gniewna zaczyna się delta Wisły (Żuławy Wiślane), utworzyły ją 

dwa główne ramiona, Leniwka oraz Nogat. Z uwagi na prace regulacyjne w 1895 roku 

Fot 1. 

Fot 2. 
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zamknięto boczne odgałęzienie śluzami, niemniej jednak wody Wisły skierowano prosto do 

Morza Bałtyckiego sztucznym przekopem pod Świbnem.  

Szczególnie atrakcyjnym obszarem jest region Dolnej Wisły, na tym obszarze mieści 

się 10 parków krajobrazowych. Są to:  

 Wdecki Park Krajobrazowy, 

 Brodnicki Park Krajobrazowy, 

 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 

 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 

 Krajeński Park Krajobrazowy, 

 Nadgoplański Park Tysiąclecia, 

 Tucholski Park Krajobrazowy, 

 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

 Park Krajobrazowy Góry Łosiowe. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na ostatni z 

parków. Jeżeli chodzi o urozmaicenie przyrodnicze, 

należy uwzględnić rzeźbę polodowcową, która jest 

niezwykle charakterystyczna dla tego obszaru. 

Możemy zaobserwować tutaj najlepiej zachowane 

pole wydmowe obecne na wysoczyźnie morenowej. 

Tereny Dolnej Wisły to także naturalne środowisko wielu zwierząt, między innymi 

119 gatunków, kilkadziesiąt gatunków ryb oraz wiele gatunków żab. 

Charakterystyczna jest również obecność korytarza migracyjnego łosi.  

Na obszarze tego parku znajdują się również 54 pomniki przyrody. 

Fot 1. Wisła w Kazimierzu Dolnymfot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

Fot 2. Mierzeja Wiślana, zdjęcie lotniczefot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN 

SA © Wydawnictwo Naukowe PWN 

Fot 3. Park Narodowy Góry Łosiowe fot. Unsplash 
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https://www.propertydesign.pl/architektura/104/gory_losiowe_nowy_park_krajobrazowy_w_ku

jawsko_pomorskiem,18655.html 

Fot 3. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wisla;3996730.html
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https://www.propertydesign.pl/architektura/104/gory_losiowe_nowy_park_krajobrazowy_w_kujawsko_pomorskiem,18655.html
https://www.propertydesign.pl/architektura/104/gory_losiowe_nowy_park_krajobrazowy_w_kujawsko_pomorskiem,18655.html
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E jak Energetyka na Wiśle 
Laura Chruszczyńska 

Energetyka na Wiśle nie jest jeszcze za dobrze rozwinięta. Wynika to z tego, że Polska nie 

wykorzystuje w pełni hydrotechnicznych zasobów swoich rzek. Szkodzi to zrównoważonemu 

rozwojowi energetyki na skalę państwową. Jako że woda nie jest produktem deficytowym – jej 

zasób niezmiennie odnawia się w krótkim czasie – energetyka wodna jest najintensywniej 

wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej. Jednak elektrownie wodne na rzekach od lat 

nie grają większej roli w Polsce, a rocznie zapewniają zaledwie kilka procent całkowitego 

zapotrzebowania na prąd. Aktualnie w kraju znajduje się ponad 700 elektrowni wodnych w 

użytku. 46 z nich należy do Grupy Energa, czyli polskiej spółki energetycznej zajmującej się 

wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną, cieplną oraz gazem.  

Wisła pozostaje jedną z ostatnich dzikich rzek w Europie, co znaczy, że nie została jeszcze 

całkowicie zdominowana przez działalność człowieka. Główną osią wiślanej energetyki jest 

Kaskada Dolnej Wisły, czyli ogromny projekt, który, choć narodził się w okresie 

międzywojennym, jeszcze nie został zakończony. Jest to koncepcja stworzona przez polskiego 

inżyniera hydrotechnika Tadeusza Tillingera, zakładająca budowę zespołu zapór w dolnym 

biegu Wisły od Warszawy do Gdańska. Prace nad nią rozpoczął prawie 100 lat temu pierwszy 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz. Plan Kaskady zakładał wybudowanie 

8 stopni wodnych (w Wyszogrodzie, Płocku, Włocławku, Nieszawie lub Ciechocinku, Solcu 

Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu i Tczewie), jednak na przestrzeni minionego wieku 

zrealizowany został tylko jeden z nich: Elektrownia Wodna we Włocławku. Jest to obecnie 

największy obiekt hydrotechniczny w Polsce. Pochodzi z niej ponad jedna trzecia prądu 

produkowanego rocznie w elektrowniach wodnych.  

Pomysł na Kaskadę Dolnej Wisły pojawił się na początku XX wieku, ale jego wdrażanie 

rozpoczęto dopiero po kilkudziesięciu latach. Ten zespół zapór wodnych miał dostarczać 

energię elektryczną oraz łączyć centrum kraju z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni w celu 

umożliwienia śródlądowego transportu wodnego. Między 1963 a 1970 rokiem wybudowano 

kompleks elektrowni we Włocławku, który składał się ze zbiornika zaporowego (sztucznego 

jeziora powstałego w wyniku przegrodzenia rzeki), zapory (bariery przegradzającej dolinę rzeki 

w celu spiętrzenia wody i ochrony przeciwpowodziowej) i elektrowni. To miał być pierwszy z 

ośmiu stopni wodnych, a więc działanie zapory zaplanowano na 10–15 lat – w tym czasie miały 

powstać kolejne elektrownie wodne, gdyż ta we Włocławku nie była zaprojektowana do 
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samodzielnej pracy. Jednak problemy gospodarcze spowodowane rządami Edwarda Gierka 

zmusiły władze do zaniechania całego przedsięwzięcia. 

Badania wykazały, że przy dalszej eksploatacji obecnej zapory bez budowy niższych stopni 

istnieje ryzyko jej zawalenia. Na dnie zbiornika włocławskiego zgromadziło się już ponad 40 

000 000 m³ groźnych zanieczyszczeń, których uwolnienie mogłoby spowodować katastrofę 

ekologiczną w Dolnej Wiśle, Zatoce Gdańskiej i Bałtyku. Po upadku komunizmu ponownie 

pojawił się temat kontynuowania budowy Kaskady. Mimo wyraźnego zagrożenia konstrukcje 

kolejnych stopni budziły, i nadal budzą, kontrowersje. Zwolennicy tego pomysłu przekonują, 

iż jest to najlepsze trwałe rozwiązanie problemu, zapewniające ponadto źródło energii 

elektrycznej. Przeciwnicy z kolei zwracają uwagę na zaprzestanie budowy zapór na rzekach 

nizinnych przez rozwinięte kraje, a także na zmniejszenie w ten sposób wartości przyrodniczej 

Wisły. Wątpliwości zostały rozwiane w 2012 roku, gdy koncern Energa ogłosił, że wybrano 

Siarzewo jako lokalizację do postawienia tamy na Wiśle. We wstępnej koncepcji miała ona się 

składać z elektrowni o mocy ok. 80 MV, co przełożyłoby się na roczną produkcję energii na 

poziomie ok. 300-450 kWh. Rozpoczęcie wstępnych prac budowlanych było przewidziane na 

2023 rok, a zakończenie – na 2026. Jednak w związku z pandemią projekt prawdopodobnie 

rozpocznie się w roku 2024, a zakończy – w 2029. Elektrownia w Siarzewie zwiększy ilość 

mocy dostępnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, czyli powiązanych ze sobą 

urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii, tworzących sieć zapewniającą bezpieczeństwo 

elektroenergetyczne Polski, a także pozwoli na przywrócenie do pracy wybranych elektrowni 

węglowych w przypadku krytycznej awarii systemu. Powstałe spiętrzenie wody umożliwi 

nawadnianie pobliskich terenów, co będzie miało zbawienny wpływ na pozbawione 

wystarczającej ilości deszczu i zmagające się z problemem stepowienia rolnicze obszary Kujaw 

i Wielkopolski. 

W ogólnym rozliczeniu Kaskada Dolnej Wisły zapewnia polskiemu systemowi 

energetycznemu ponad 4 TWh czystej energii elektrycznej rocznie, ale również opiekę nad 

środowiskiem naturalnym. Nad dokumentacją i inwentaryzacją środowiska pracowało 

kilkadziesiąt osób na skalę dotychczas niespotykaną w Polsce. Wszystkie organizmy żywe w 

dolinie Wisły zostały objęte badaniami. Specjaliści twierdzą, że wpływ tego przedsięwzięcia 

będzie miał pozytywny wpływ na naturę dzięki chociażby podniesieniu poziomu wód 

gruntowych czy zapewnieniu stałego poziomu wody spiętrzonej drugim stopniem wodnym.  
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Wśród innych liczących się elektrowni w Polsce można wymienić: elektrownię 

przepływową w Porąbce, elektrownię Wodną Żarnowiec, elektrownię Porąbka-Żar, 

elektrownię Żydowo oraz Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.  

Energetyka na Wiśle to pojęcie, które jeszcze czeka na dokładne zdefiniowanie, nie można 

jednak zaprzeczyć, że już od dawna pretenduje do objęcia miejsca w czołówce ekonomicznego 

potencjału hydroenergetycznego Polski. Jakie będą tego konsekwencje? Odpowiedź na to 

pytanie poznamy dopiero w przeciągu następnych kilku lat. W międzyczasie pozostaje mieć 

tylko nadzieję, że elektrownia we Włocławku nas nie zawiedzie i jeszcze chwilę poczeka na 

towarzystwo kolejnych zapór. 

Fot.1. Elektrownia wodna na Wiśle we Włocławku po stronie zachodniej. 

 

Źródło: Danuta B. / fotopolska.eu, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0. 
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Ryc.1. Plan Kaskady Dolnej Wisły 

 

Źródło: https://archiwum.klubgaja.pl/teraz_wisla/kaskada/ 

Bibliografia: 
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https://www.gramwzielone.pl/trendy/21501/elektrownia-wodna-na-wisle-blizej-realizacji-

dzieki-gdos 24.05.2022 

https://wysokienapiecie.pl/36763-gigantyczne-zyski-farm-wiatrowych/ 24.05.2022 
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F jak fizykochemiczne parametry wody 
Anna Wilczyńska 

Skład fizykochemiczny rzek zależy od czynników naturalnych i antropogenicznych. 

Do głównych czynników naturalnych można zaliczyć: skład mineralny skał warstw 

wodonośnych i czas ekspozycji wody na oddziaływanie z tymi skałami. Ponadto istotne 

znaczenie mają warunki klimatyczne, roślinność oraz gleby5. Wpływ człowieka dotyczy 

głównie zanieczyszczeń doprowadzanych bezpośrednio do rzek, dopływów i atmosfery. Ich 

źródłem mogą być środki chemiczne np. pestycydy, stosowane w rolnictwie (zawierają one 

metale ciężkie), ścieki rolnicze, przemysłowe i komunalne, zanieczyszczenia przemysłowe, 

wody opadowe, transport wodny.  

Stopniowe pogarszanie się stanu polskich wód powierzchownych i podziemnych pociąga za 

sobą poważne konsekwencje m.in. w postaci obumierania wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Ponadto niektóre zanieczyszczenia, np. mikrobiologiczne wpływają negatywnie na 

atrakcyjność regionów turystycznych. 

Zakres oceny właściwości fizykochemicznych wody zależy od jej przeznaczenia i  obejmuje: 

barwę, mętność, zapach, smak, przewodność, pH, biochemiczne (BZT) i chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (ChZT), stężenie jonu amonowego, stężenia jonów azotanowych(III) i 

azotanowych(V), zawartość żelaza, manganu, chloru, metali ciężkich (chrom, arsen, kadm, 

ołów), fenoli, pestycydów oraz twardość ogólną. Badania fizykochemiczne wody mają na 

celu oznaczenie substancji szkodliwych dla zdrowia lub wpływających na instalację 

doprowadzającą wodę z ujęcia do miejsca użytkowania. 

Zmieniony smak i zapach wody, może wskazywać na zanieczyszczenia chemiczne. 

Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, np. roślinnego, ziemistego, trawiastego, 

kwiatowego, torfowego, gnilnego, stęchłego, zbutwiałego, siarkowodoru, fekalnego, fenolu, 

rybiego, nafty, benzyny  może sugerować konieczność poszukiwania źródła zanieczyszczeń. 

Z kolei zmiana zabarwienia wody może wynikać z obecności barwnych substancji 

organicznych lub metali, np. związków żelaza i również może sugerować zanieczyszczenie 

ściekami. Należy podkreślić, iż woda o wysokiej mętności wynikającej z obecności drobnych 

cząsteczek stałych sprzyja rozwojowi bakterii i zaleca się utrzymanie tego parametru na jak 

                                                           
5 Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, 

Warszawa. 
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najniższym poziomie. Odczyn wody ma znaczenie głównie dla stanu instalacji 

doprowadzającej wodę i samych procesów uzdatniania i dezynfekcji. Przewodność wody 

wiąże się z jej zasoleniem i twardością. Związki azotowe w wodzie (w postaci jonów 

amonowych, azotanowych(III), azotanowych(V)) często rozpatrywane są łącznie, z uwagi na 

przemiany jednych w drugie, w wyniku reakcji utleniania i redukcji. Związki te mogą 

pochodzić z gleby, np. z terenów rolniczych nawożonych nawozami azotowymi lub w wyniku 

zanieczyszczenia ściekami. Zmieniona barwa mętnej wody bez obecności przykrego smaku i 

zapachu może wskazywać na podwyższoną zawartość żelaza, co sprzyja rozwojowi bakterii. 

Obecność manganu w wodzie nawet w małych stężaniach sprzyja rozwojowi bakterii, które 

nadają jej nieprzyjemny stęchły zapach. Żelazo i mangan występują jako naturalne składniki 

wód powierzchniowych i głębinowych, jednak źródłem żelaza mogą być także ścieki 

przemysłowe, czy skorodowana instalacja, przyczyniając się do istotnego obniżenia jakości 

wody6.  

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu określa ilość tlenu wyrażoną w mg O2/dm3. BZT jest 

wskaźnikiem określającym pośrednio stężenie substancji organicznych ulegających 

biodegradacji (utlenieniu) i jest wykorzystywany oceny zanieczyszczenia wód ściekami, czy 

nasilenia procesów biodegradacji związków organicznych w zanieczyszczonych wodach7.  

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) oznacza ilość tlenu pobranego z utleniacza na 

utlenianie obecnych w badanej próbce wody związków organicznych i niektórych 

nieorganicznych, np. żelaza(II), azotanów(III), siarczanów(IV), siarczków. Najczęściej 

stosowana jest metoda dwuchromianowa. Używa się jej do pośredniego określania ilości 

ścieków organicznych zawartych w wodach8. 

Wyselekcjonowano grupę substancji, tzw. priorytetowych o szczególnej toksyczności dla 

organizmów. Należą do nich np. metale ciężkie, takie jak rtęć, kadm czy ołów oraz substancje 

organiczne zawierające chlor (pestycydy, związki stosowane w produkcji tworzyw 

sztucznych, rozpuszczalników czy farb). Przenikają one do ludzkich organizmów wraz z 

wodą, powodując nieodwracalne uszkodzenia układu nerwowego i hormonalnego oraz 

                                                           
6 https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 
7 Gajkowska-Stefańska L.; Guberski S.; Gutkowski W.; Mamak Z.; Szperliński Z.: 

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych Część II. Warszawa 2007. 
8 Gajkowska-Stefańska L.; Guberski S.; Gutkowski W.; Mamak Z.; Szperliński Z.: 

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych Część II. Warszawa 2007. 

https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod
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narządów wewnętrznych9. Źródłem tych szkodliwych substancji priorytetowych 

zanieczyszczających wody jest przemysł tworzyw sztucznych, barwników, środków ochrony 

roślin, metalurgiczny i petrochemiczny: 

- związki chloroorganiczne powstają podczas produkcji rozpuszczalników, w procesach 

galwanicznych, w przemyśle metalurgicznym i koksowniczym, produkcji tworzyw 

sztucznych ( m. in. PCW), 

- pestycydy – z produkujących je zakładów, starych magazynów i składowisk oraz z pól 

uprawnych, 

- rtęć powstaje jako zanieczyszczenie w procesie elektrolizy metali alkalicznych, podczas 

otrzymywania gazowego chloru oraz ługu sodowego, produkcji środków ochrony roślin 

zawierających rtęć, wydobycia i przerobu metali nieżelaznych, 

- kadm i ołów - z kopalni cynku i miedzi oraz w trakcie produkcji stopów metali i barwników, 

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz benzen - z rafinerii i koksowni, fabryk 

barwników organicznych, tworzyw sztucznych i innych preparatów organicznych10. 

Ocena właściwości fizykochemicznych łącznie z oceną biologiczną wody w rzekach 

jest istotnym elementem badania stanu (potencjału) ekologicznego, czyli jakości struktury i 

funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych11. 

Stan ekologiczny  rzek i innych wód powierzchniowych klasyfikuje się przy pomocy pięciu 

klas jakości wód: klasa pierwsza to bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry, a 

klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio - stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W 

przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał 

„dobry i powyżej dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki 

klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych i biologicznych, przy czym 

obowiązuje zasada, że klasa stanu / potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego 

elementu12. 

                                                           
9 https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-

czystosci-dorzecza-wisly.html 
10 https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-

czystosci-dorzecza-wisly.html#show_full_text 
11 https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 
12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187) 
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Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych przez Państwowy Monitoring 

Środowiska (PMŚ) wynika z art. 349 ustawy 2 z dnia 20 lipca 2017 r.: Prawo wodne (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2268). Podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie badań jest państwowa 

służba hydrologiczno-meteorologiczna, która przekazuje wyniki właściwym organom 

Inspekcji Ochrony Środowiska (z art. 349 ustawy 2 z 2017 roku). 

Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów 

zanieczyszczeń chemicznych, czyli tzw. substancji priorytetowych oraz porównania 

uzyskanych wyników ze środowiskowych normami jakości. Przyjmuje się, że wody są w 

dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza 

dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych.  

Według danych z 2020 roku Wisła ma pierwszą klasę czystości od ujścia Dunajca do Puław, 

następnie od ujścia Radomki do Warszawy i od ujścia Narwi do Płocka.  

Tab.1. Statystyczne zestawienie wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych 

części wód rzeki Wisły w roku 2013.  

Źródło: PMŚ. 

Niestety w większości punktów pomiarowych Wisły ocena własności fizykochemicznych nie 

wypada pomyślnie. Jedynie około 23% monitorowanych miejsc oceniono jako klasę dobrą i 

bardzo dobrą. Wyznaczono rejony Wisły o szczególnie niekorzystnych właściwościach 
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fizykochemicznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska (raport Greenpeace z 2008 

roku)13.  

W górnym odcinku Wisły zanieczyszczenia pochodzą z kopalni węgla kamiennego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i jako efekt rozwoju przemysłu hutniczego i 

chemicznego. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń są ścieki komunalne miast aglomeracji 

śląskiej. Duża część tego obszaru leży w zlewni rzeki Przemszy, lewego dopływu górnej 

Wisły zbierającego ścieki z terenu Górnego Śląska. Co roku same tylko kopalnie węgla 

kamiennego emitują tą drogą do Wisły 3,3 mln ton soli. Zasolenie wody eliminuje wiele 

organizmów wodnych, powoduje też korozję wodociągów i instalacji oczyszczania wody oraz 

budowli hydrotechnicznych. Rzeki tego rejonu skażone są też dużą ilością metali ciężkich 

(kadmu, cynku i ołowiu) oraz siarczanów. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń szczególnie 

związkami fenolowymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi i metalami 

ciężkimi jest składowisko odpadów poprodukcyjnych „Hajduki” S.A. w Chorzowie. Zakłady 

Chemiczne „Organika-Azot” S.A. w Jaworznie dostarczają do wód gruntowych pestycydy, 

metale ciężkie (miedź, cynk, rtęć) i cyjanki. Również w górnej części do Sandomierza, Wisła 

mija przemysłowe ośrodki województwa małopolskiego, takie jak Oświęcim i Kraków, np. 

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. producenta związków chromu i fosforu oraz Zakłady 

Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie. Fabryki te są producentem pestycydów 

oraz żywic poliestrowych i epoksydowych, odprowadzając do rzek związki z grupy 

chlorobenzenów oraz fluorantenu.  

W środkowym biegu Wisła zasilana jest kilkoma dużymi dopływami, takimi jak San, Wieprz, 

Pilica, Narew. Teren ten wykazuje małą koncentrację przemysłu z ośrodkami w Puławach 

oraz pojedynczych zakładach województwa lubelskiego i podkarpackiego. 

 Jednym z największych emitorów ścieków do Wisły jest miasto Warszawa. Ścieki 

komunalne trafiające do Wisły z Warszawy zawierają dużą ilość substancji organicznych, 

odpady stałe oraz trudny do ustalenia ładunek metali ciężkich, których podwyższone stężenie 

znajduje się w Wiśle poniżej miasta. Kolejnym potencjalnym źródłem zanieczyszczeń tego 

odcinka Wisły jest składowisko odpadów przemysłowych „Eko-Boruta” w Zgierzu, emitor 

rtęci. Na dolnym odcinku od ujścia Narwi po ujście Wisły do Bałtyku do Wisły trafiają ścieki 

                                                           
13 https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-

czystosci-dorzecza-wisly.html 

https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html
https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html
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pochodzące z dużych zakładów przemysłu chemicznego, np. Zakładów Chemicznych 

„Anwil” S.A. we Włocławku dostarczającego toksycznych związków organicznych 

zawierających chlor, składowisko GZNF „Fosfory”, Gdańsk/Wiślinka, gdzie trafiają 

fosfogipsy, czyli odpady poprodukcyjne z Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych oraz 

Rafineria „Lotos” w Gdańsku - źródło wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

– fenantrenu i naftalen oraz dichloroetanu14. 

Tab. 2. Podsumowanie statystyczne klasyfikacji i oceny jednolitych części wód Wisły i 

Odry15.  

Źródło: PMŚ. 

                                                           
14 https://www.wigo.pl/artykuly/szokujace-doniesienia-o-zanieczyszczeniu-wody-w-polskich-

rzekach 
15 https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ 
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Porównanie stanu chemicznego głównych rzek w Polsce wypada bardzo 

niekorzystnie: 85,6% badanych odcinków Wisły klasyfikowanych jest jako poniżej dobrego. 

Odsetek ten jest jedynie nieznacznie lepszy od stanu Odry, w której 92% odcinków 

monitorowanych ma klasę niższą od dobrej. 

 

Źródło: GIOŚ. 
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Tab 3. Klasyfikacja wybranych wskaźników jakości jednolitych części wód Wisły w 2020 

roku.  

Klasa el. f-ch  - Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5); Temp. – 

temperatura; ChZT-Mn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą z 

nadmanganianem(VII) potasu; ChZT-Cr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone 

metodą dwuchromianową; Cl – chlorki; Ca – wapń; Mg – magnez; N- azot ogólny; P - 

fosfor ogólny; Węglowodory ropopoch. - węglowodory ropopochodne – indeks olejowy. 

 

https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod%2028.05.2022
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7. https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2020.html 28.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html
https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html
https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html%2030.05.2022
https://docplayer.pl/10915377-Rzeka-nie-jest-sciekiem-raport-greenpeace-o-stanie-czystosci-dorzecza-wisly.html%2030.05.2022
https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2020.html
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G jak głębokość 
Małgorzata Judycka 

G - jak głębokość 

Wraz ze zmniejszaniem się głębokości Wisły rośnie zaniepokojenie Polaków. Zwłaszcza 

tych, którzy obserwują to zjawisko na własne oczy. Królowa polskich rzek pokrywa ponad 70% 

zapotrzebowania na wodę aglomeracji warszawskiej.16 Wyschnięcie Wisły byłoby 

kataklizmem. 

Czy Wisła wyschnie? 

Prof. dr hab. Maciej Sadowski, klimatolog, uważa, że w ciągu najbliższych trzydziestu lat 

temperatura w Polsce wzrośnie o około 0,5 stopnia Celsjusza. Do 2050 roku coraz częstsze 

będą krótkie i gwałtowne opady, przerywane długimi okresami suszy. Stan rzek, których źródła 

nie są w górach, w których częściej pada, znacznie się pogorszy. Wisła, dzięki źródłom 

znajdującym się w Beskidzie Śląskim17, nie powinna wyschnąć.18 Jednak jej sytuacja pozostawi 

wiele do życzenia.  

Najniższa głębokość w historii 

Warunki hydrologiczne rzek ulegają ciągłym zmianom. Średni stan wody19 Wisły w 

Warszawie to kilkaset centymetrów, mówi geograf-hydrolog Michał Marcinkowski. Twierdzi, 

że w wyniku postępujących zmian klimatycznych wody może być o wiele mniej przez większą 

część roku. Najniższą głębokość w historii zarejestrowano 26 kwietnia 2020 roku. Stan wody 

w miejscowości Gusin wynosił wtedy jedynie 32 centymetry, w Warszawie około 50 

centymetrów.20 Głębokość Wisły w tamtym czasie przedstawiono na wykresie poniżej. 

                                                           
16 https://www.mpwik.com.pl/view/jakosc-naszej-wody [dostęp: 29.05.2022]. 
17 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a [dostęp: 29.05.2022]. 
18 M. Waligóra, D. Szczepański, Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody, Neverending Stories, Warszawa 2021, s. 

23-29. 
19 Stan wody – „Wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wody [dostęp: 31.05.2022]. 
20 https://noizz.pl/ekologia/ekstremalna-sytuacja-w-rzekach-padlo-piec-rekordow-najnizszej-wody-w-

historii/6n738mw [dostęp: 29.05.2022]. 

https://www.mpwik.com.pl/view/jakosc-naszej-wody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wody
https://noizz.pl/ekologia/ekstremalna-sytuacja-w-rzekach-padlo-piec-rekordow-najnizszej-wody-w-historii/6n738mw
https://noizz.pl/ekologia/ekstremalna-sytuacja-w-rzekach-padlo-piec-rekordow-najnizszej-wody-w-historii/6n738mw
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Ryc. 1. Stan wody w Wiśle przy wodowskazie Warszawa-Bulwary w okresie 06.03-17.04.2022 r. 

 

Źródło 1.  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-niski-poziom-wody-w-wisle-czy-w-czasie-suszy-w-warszawie-

zabraknie-wody-4556854 [dostęp: 31.05.2022]. 

 

Mała retencja a zmiany klimatyczne 

Czasy zmian klimatycznych są okresem ekstremów. Wisła jest narażona z jednej strony na 

niskie stany wody, z drugiej na wezbrania i powodzie w wyniku ulewnych, krótkotrwałych 

deszczów. Ekstremalne zjawiska będą coraz częstsze. Nie możemy im zapobiec, ale jesteśmy 

w stanie zmniejszyć szkody, jakie spowodują niektóre z nich. Wały przeciwpowodziowe to za 

mało, aby uchronić się przed skutkami opadów o charakterze nawalnym. M. Marcinkowski 

podkreśla możliwości najbardziej naturalnej metody - małej retencji, która pozwala na 

zatrzymywanie wody w miejscu opadu. Zbiorniki retencyjne, tereny zielone, a nawet oczka 

wodne, ograniczają dopływ wody do rzeki, zmniejszając ryzyko wezbrań i powodzi. Niestety 

stopień retencji w Polsce jest bardzo niski. Dynamika zmian stanu wody w Wiśle została 

przedstawiona na poniższym wykresie. 

 

Ryc. 2. Stan wody w Wiśle przy wodowskazie Warszawa-Bulwary w latach 2018-2021 

 

Źródło 2. https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1434913607515529219/photo/2 [dostęp: 31.05.2022]. 
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Podstawą zdrowego ekosystemu naturalność rzeki 

Największe możliwości retencyjne ma rzeka dzika. Wisła przez lata regulowała reżim 

hydrologiczny21 zlewni samodzielnie. Wolno płynąca woda tworzyła meandry, nawadniała 

tereny przybrzeżne, dzięki czemu ryzyko powodzi było nieporównywalnie mniejsze. W wyniku 

przekształcania Wisły, np. betonowania brzegów, uniemożliwiamy rzece regulację poziomu 

wody.22  

Na szczęście Polakom nie udało się wybetonować i wyprostować największej polskiej 

rzeki. Tym razem brak pieniędzy uratował środowisko. Przekształcanie Wisły zatrzymały lata 

siedemdziesiąte XX wieku. Dzięki temu jest nazywana ostatnią dziką rzeką Europy. Wisła jest 

wybetonowana głównie na górnym odcinku do Sandomierza i dolnym, poniżej zapory we 

Włocławku. Najdłuższa polska rzeka jest ostatnim miejscem, w którym można cieszyć się 

licznymi rozgałęzieniami, starorzeczami, łachami, wyspami i ostatnimi fragmentami lasów 

łęgowych, których gęstwina obrastała niegdyś wszystkie nadwiślańskie tereny. 

Fot. 1 R. Motyl, Warszawskie łęgi nadwiślańskie 

 

Źródło 3. https://um.warszawa.pl/-/dlaczego-lasy-legowe-sa-tak-cenne- [dostęp: 31.05.2022]. 

Wisła jest szeroką i stosunkowo płytką rzeką, uregulowaną w niewielkim stopniu. Z jej 

głębokością wiąże się występowanie określonych gatunków ptaków. Piaszczyste łachy są 

                                                           
21 Reżim rzeczny – „Ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece 

w ciągu roku” 

https://wsjp.pl/haslo/podglad/29043/rezim/4930389/rzeczny. 
22 M. Waligóra, D. Szczepański, Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody, Neverending Stories, Warszawa 2021, s. 

114-125. 
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domem dla różnych gatunków ptaków, takich jak rybitwy, czy sieweczka obrożna. Gdy poziom 

wody w rzece się obniża, małe wysepki przekształcają się w półwyspy, na które łatwiej dostają 

się drapieżniki. Powodzie za to całkowicie niszczą lęgi ptaków. Z tego powodu dr Grzegorz 

Rąkowski jest kolejną osobą, która podkreśla, jak ważne jest zachowanie naturalnych terenów 

zalewowych, umożliwiających rzece regulację wielkości przepływu. 23   

Fot. 2. M. Łukawski, Sieweczka rzeczna nad Wisłą 

 

Źródło 4. http://wislawarszawska.pl/2015/04/page/12/ [dostęp: 31.05.2022]. 

Ptaki czy gospodarka? 

 Wisła jest zbyt płytka, aby być drogą wodną. Pojawiają się pomysły jej pogłębiana, 

jednak byłoby to całkowicie nieopłacalne. Głębokość Wisły zmienia się drastycznie w ciągu 

roku, więc utrzymywanie toru wodnego byłoby mało możliwe, albo niewyobrażalnie 

kosztowne.24 Przekształcanie Wisły prędzej byłoby szkodliwe dla gospodarki, niż dałoby 

jakiekolwiek zyski. Naturalna rzeka potrafi ochronić siebie i otaczające ją tereny przed 

katastrofami ekologicznymi, wymieraniem gatunków, czy wezbraniami. Otoczenie 

nadwiślańskich ptaków szeroko rozumianą ochroną jest dla Polski bardzo korzystne.  

 

 

                                                           
23 M. Waligóra, D. Szczepański, Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody, Neverending Stories, Warszawa 2021, s. 

230-234. 
24 M. Waligóra, D. Szczepański, Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody, Neverending Stories, Warszawa 2021, s. 

232. 
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Głębokość a czystość 

Głębokość jest jednym z parametrów rzeki, od których zależy jej zdolność do 

samooczyszczania. Aby ekosystem wodny nie został zaburzony, stosunek objętości 

zanieczyszczeń do objętości wód rzeki nie może być większy niż 1:50.25 Gdy ilość wody w 

korycie się zmniejsza, spływające z pół chemikalia i ścieki komunalne stanowią coraz większą 

część objętości rzeki. Wisła jest dzisiaj czystsza, niż trzydzieści lat temu, dzięki wprowadzeniu 

przepisów dotyczących prawa wodnego. Między innymi, dnia 1 stycznia 2018 roku została 

wprowadzona opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód, których ilość nie mogła 

przekraczać ustalonego maksimum.26 Mimo licznych zmian, w lutym bieżącego roku Komisja 

Europejska zagroziła Polsce wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, w związku z niewywiązywaniem się z dyrektywy dotyczącej oczyszczania 

ścieków. Polska do 2020 roku oficjalnie zainwestowała 80 miliardów złotych w realizację 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jednak wciąż ponad 1000 

aglomeracji nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych – zanieczyszczenia trafiają 

wprost do rzek. Wymogi dyrektywy powinniśmy spełniać od 2015 roku, ale nie spełniamy ich 

do dziś.27  

Chrońmy Wisłę 

Od głębokości Wisły i innych rzek zależy jakość życia Polaków. Jest głównym źródłem 

warszawskiej wody w kranie i ostoją wielu organizmów. Każdy człowiek ma wpływ na zużycie 

wody. Możemy je znacznie ograniczyć drobnymi zmianami, na przykład biorąc krótkie 

prysznice zamiast kąpieli w wannie. Warto też pamiętać, że opinia publiczna ma duże znaczenie 

w Polsce, która jest krajem demokratycznym. Wyrażenie krytycznego zdania na temat 

nieodpowiedniego nawożenia pól, czy projektów pogłębiania Wisły nie pozostanie bez 

odpowiedzi.  

  

 

 

   

                                                           
25 A. Jarosiewicz, Proces samooczyszczania w ekosystemach rzecznych, „Słupskie Prace Biologiczne” 2007, nr 

4, s. 27-41. 
26 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). 
27 https://inzynieria.com/wodkan/prawo_wodne/wiadomosci/64220,nowelizacja-prawa-wodnego-zmieniaja-sie-

procedury-dotyczace-sciekow,ke-skarzy-sie-na-polske [dostęp: 31.05.2022]. 

https://inzynieria.com/wodkan/prawo_wodne/wiadomosci/64220,nowelizacja-prawa-wodnego-zmieniaja-sie-procedury-dotyczace-sciekow,ke-skarzy-sie-na-polske
https://inzynieria.com/wodkan/prawo_wodne/wiadomosci/64220,nowelizacja-prawa-wodnego-zmieniaja-sie-procedury-dotyczace-sciekow,ke-skarzy-sie-na-polske
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H jak historia konkursu 
 

Przed realizacją eksperymentalnej części projektu Wisła powstały plakaty, które miały 

na celu przypomnieć całej Społeczności VII LO, jak ważne jest, aby nieustannie podejmować 

działania proekologiczne, mające na celu ochronę Wisły. Galerię prac, które zostały nadesłane 

do prof. Michała Nitka w ramach konkursu, prezentujemy poniżej. 

 

Adela Łapińska (2D) 

 

Agata Seferyńska (3A4) 

 

Emilia Misiak (2B) 

 

Eryk Stojek (2B) 
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Jakub Sawala (2B) 

 

Julia Lubczyńska (2B) 

 

Krzysztof Chrześcijański (2B) 

 

Jakub Wiaderny (3B3) 
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Mama i Tata Zosi Strzelczyk (2D) 
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Ida Dziadosz (2B) 

 

Mateusz Kawczyński (2B) 
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Nikola Drzymkowska (3B3) 
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Iga Szatan (2D) 
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Jakub Kurek (2B) 
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Ula Cukrowska (3B3) 

 

Zofia Strzelczyk (2D) 
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Justyna Pawelec (3B3) 

 

Lena Korycka (2D) 

 

Maria Paciorkiewicz (1A) 

 

Martyna Tomasik (2B) 
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Maria Obłuska (3B4) 

 

Natalia Chrobak (2D) 
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Piotr Krzysik (2B) 
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Filip Tomczyk (3E4) 
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Filip Tomczyk (3E4) 

 

Filip Tomczyk (3E4) 

 

Filip Tomczyk (3E4) 

 

Filip Tomczyk (3E4) 
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Mateusz Kawczyński (2B) 

 

Zuzanna Maćkowiak (3A4) 

 

Zuzanna Tokarzewska (3D) 

 

Jan Gawroński (2B) 
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I jak indykatory 
Hanna Juśkiewicz 

Indykatory, to związki chemiczne posiadające zdolność zmiany swoich własności 

fizykochemicznych pod wpływem zmian zachodzących w otaczającym je środowisku. Dzięki 

nim możemy zaobserwować konkretne zjawiska, które byłyby trudne do potwierdzenia. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_wskaźniki_pH#/media/Plik:Indicateurs_colorés_de_pH.jpg  

Niektóre z nich mogą zmieniać barwę (testy kolorymetryczne), przewodnictwo elektryczne 

czy nawet powodować zmętnienie roztworu (adsorpcyjne). 

Indykatory pH 

Na chemii w doświadczeniach wykorzystujemy je w określeniu pH roztworów – niezależnie 

od stosowanego indykatora, podczas kontaktu indykatora z roztworem możemy ustalić jego 

przybliżony odczyn na podstawie porównania barwy indykatora ze skalą kolorów. 

Najczęściej używanymi wskaźnikami są: fenoloftaleina (barwiąca się na malinowo w 

środowisku zasadowym), oranż metylowy (zmieniający barwę z żółtej na czerwoną  w 

środowisku kwasowym) oraz papierki uniwersalne, które posiadają własną skalę kolorów w 

zależności od pH (obrazek poniżej).  

 

https://www.mazidla.com/papierki-ph-0-12 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_wskaźniki_pH#/media/Plik:Indicateurs_colorés_de_pH.jpg
https://www.mazidla.com/papierki-ph-0-12
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 https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/6023-barwy-elektrolizy-e-suplement  

Indykatory CO2  

Pod pojęciem wskaźnika chemicznego kryje się również indykator CO2, który jest 

wykorzystywany w akwarystyce. Jest to najczęściej mały zbiorniczek, który uzupełnia się 

płynem wskaźnikowym, którego barwa mówi o zawartości dwutlenku węgla w wodzie. 

 

https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarium-co2/2049-indykator-co2-jak-zmierzy-poziom-co2-w-akwarium.html  

Dzięki regularnemu sprawdzaniu jego poziomu, możemy zapobiec przydusze, czyli  

zmniejszeniu ilości tlenu rozpuszczonego / zbyt dużej ilości CO2 w wodzie, które powoduje 

śnięcie ryb, a później śmierć organizmów zamieszkujących w zbiorniku wodnego.  

https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/6023-barwy-elektrolizy-e-suplement
https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarium-co2/2049-indykator-co2-jak-zmierzy-poziom-co2-w-akwarium.html
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https://www.naszezoo.pl/blog/ogolna/podwodna-przygoda-jak-zalozyc-akwarium/  

Bioindykatory  

Organizmy żywe, które są wyjątkowo wrażliwe na nadmiar lub brak określonych substancji 

nazwiemy bioindykatorami. Dzięki nim możemy ocenić stan środowiska naturalnego oraz 

czasami poziom zanieczyszczeń. 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/832123/ 

 

https://www.naszezoo.pl/blog/ogolna/podwodna-przygoda-jak-zalozyc-akwarium/
https://slideplayer.pl/slide/832123/
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Skala porostowa pomaga w określeniu natężenia chemicznych zanieczyszczeń powietrza bez 

specjalistycznego sprzętu. Porosty są szczególnie wrażliwe na tlenki siarki oraz tlenki azotu. 

W miejscach o większym zanieczyszczeniu nie znajdziemy ich niektórych gatunków lub ich 

stan może sugerować jego poziom.  

 

https://animalistka.pl/2017/12/10/czy-raki-naprawde-wskazuja-na-poziom-czystosci-wody/   

https://www.woda.edu.pl/artykuly/bioindykatory/ 

O dobrym stanie wody może świadczyć występowanie raka szlachetnego, małży czy 

określonych glonów, np. mchu zdrojku. Z kolei duże stężenia nawozów azotowych oraz 

ścieki przyczyniają się do zakwitu sinic, które są oznaką eutrofizacji i zanieczyszczenia wody.  

 

 

https://zielarz-akupunkturzysta.pl/2017/07/24/babka-zwyczajna/ 

https://animalistka.pl/2017/12/10/czy-raki-naprawde-wskazuja-na-poziom-czystosci-wody/
https://www.woda.edu.pl/artykuly/bioindykatory/
https://zielarz-akupunkturzysta.pl/2017/07/24/babka-zwyczajna/
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Wiele gatunków roślin (również występujące jako chwasty na polach uprawnych) ma wąski 

zakres tolerancji w stosunku do określonych właściwości gleby. Duże występowanie np. 

szczawiu polnego może świadczyć o kwasowym charakterze ziemi, natomiast w przypadku 

skupisk  babki zwyczajnej o odczynie alkalicznym. Oprócz tego można rozpatrywać różne 

poziomy: wilgotności, oświetlenia, zapiaszczenia a nawet pierwiastkowego składu gleby w 

zależności od występujących tam gatunków.  Fitomonitoring jest również wykorzystywany w 

poszukiwaniu złóż (np.  uranu) oraz odgrywa istotną rolę w ocenie stopnia zanieczyszczenia 

środowiska. 

Bibliografia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_wska%C5%BAniki_pH 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAniki_chemiczne 

https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarium-co2/2049-indykator-co2-jak-zmierzy-

poziom-co2-w-akwarium.html 

https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarystyka-roslinna/1759-przyducha-w-

akwarium.html?lang=pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyducha  

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/bioindykator.html 

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/bioindykacja.html 

https://www.medonet.pl/zdrowie,sinice---wystepowanie--objawy-zetkniecia-z-sinicami--

profilaktyka,artykul,1729417.html 

https://www.woda.edu.pl/artykuly/bioindykatory/  

http://agromaniak.com/pl/a/262/wykorzystanie-roslin-wskaznikowych-w-monitoringu-

gleby.html  

https://zielarz-akupunkturzysta.pl/2017/07/24/babka-zwyczajna/  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_wska%C5%BAniki_pH
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAniki_chemiczne
https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarium-co2/2049-indykator-co2-jak-zmierzy-poziom-co2-w-akwarium.html
https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarium-co2/2049-indykator-co2-jak-zmierzy-poziom-co2-w-akwarium.html
https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarystyka-roslinna/1759-przyducha-w-akwarium.html?lang=pl
https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarystyka-roslinna/1759-przyducha-w-akwarium.html?lang=pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyducha
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/bioindykator.html
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/bioindykacja.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sinice---wystepowanie--objawy-zetkniecia-z-sinicami--profilaktyka,artykul,1729417.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sinice---wystepowanie--objawy-zetkniecia-z-sinicami--profilaktyka,artykul,1729417.html
https://www.woda.edu.pl/artykuly/bioindykatory/
http://agromaniak.com/pl/a/262/wykorzystanie-roslin-wskaznikowych-w-monitoringu-gleby.html
http://agromaniak.com/pl/a/262/wykorzystanie-roslin-wskaznikowych-w-monitoringu-gleby.html
https://zielarz-akupunkturzysta.pl/2017/07/24/babka-zwyczajna/
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J jak jakość wody 
Zuzanna Wirska 

 

Sprawa jakości wody w Wiśle sprawa jest niejednoznaczna. Jest tak dlatego, że jest to 

najdłuższa rzeka w Polsce i jakość jej wody należy rozpatrywać według jej fragmentów. W 

niektórych bowiem jakość wody jest wysoka, a w niektórych niska. Bez tego nie da się 

obiektywie spojrzeć na tę sprawę. Dodatkowo sytuacja jakości rzek ( w tym Wisły) w kraju 

ma się w następujący sposób: 

Ryc.1. Klasy czystości wód w Polsce 

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/rzeka-nie-jest-sciekiem,6620.html 

Inspekcja Ochrony Środowiska to instytucja zajmująca się badaniem i ocenianiem jakości 

wód powierzchniowych w Polsce. Powodem tych badań jest potrzeba uzyskania wiedzy na 

ten temat, w celu podejmowania działań na rzecz poprawy jakości i ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem. Badania jakości akwenów są regulowane poprzez przepisy prawa  Polski 

i Unii Europejskiej i są one prowadzone w konkretnych punktach pomiarowo-kontrolnych.  

Ocena stanu wody opiera się na podstawie określonych kategorii, którymi są: 
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—> Stan ekologiczny wody, który określa jakość ekosystemu wód powierzchniowych na 

podstawie elementów biologicznych oraz pewnych wskaźników fizykochemicznych. Stan 

ekologiczny wody określa się poprzez nadanie wodom jednej z pięciu klas.  

1. Klasa pierwsza oznacza stan bardzo dobry, 

2. Klasa druga dobry,  

3. Klasa trzecia umiarkowany,  

4. Klasa czwarta słaby,  

5. Klasa piąta zły  

   —>Stan chemiczny wody, który jest analizą wyniku pomiarów zanieczyszczeń 

chemicznych. Stan wody określa się jako dobry jeśli żadna z danych substancji nie przekracza 

podanych dopuszczalnych stężeń maksymalnych.  Woda, która nie wchodzi w te dozwolone 

stężenia jest określona jako poniżej dobrego stanu. 

Aby poprawnie ocenić stan jakości wody należy wziąć pod uwagę te dwie powyższe 

kategorie i je połączyć. Jeśli według stanu ekologicznego woda jest w pierwszej lub drugiej 

klasie oraz jej stan chemiczny jest w normie jest to stan wody dobry. Jeśli którykolwiek z tych 

dwóch warunki jest niespełniony, woda jest złej jakości.  

 

 Znając już jak działa system oceniania wody przejdźmy do samej Wisły. Rzeka, pokonuje 

od źródeł do ujścia 1047 km, co sprawia że jest najdłuższą rzeką w kraju. Przez to, aby 

spojrzeć na jakość wody w niej, musimy ją podzielić na fragmenty - niektóre są świetnej 

jakości, niektóre bardzo odchodzą od norm. Górna część Wisły posiada wodę dobrej jakości, 

szczególnie w kwestii kategorii stanu chemicznego. Środkowy bieg rzeki ma się już nieco 

gorzej. Woda jest silnie zeutrofizowana. Eutrofizacja to zjawisko oznaczające użyźnienie 

wody azotem i fosforem. Wpływa ona na intensywny rozwój gatunków i zmiany w 

ekosystemie. Ma to bardzo złe skutki w kwestiach jakości wody, ponieważ obniżą ilość tlenu 

w wodzie. Dzieje się tak, przez dużą ilość niekontrolowanych zrzutów ścieków w mniejszych 

rzekach, które stają się dopływami Wisły. Poza tym, możemy na własne oczy zobaczyć pianę, 

która jest oznaką obecnych w rzece ścieków komunalnych co bardzo obniża jakość rzeki. Im 

wyżej w górę tym problem jakości wody narasta. Na wysokości miasta Włocławek znajduje 

się zapora, która stymuluje kumulację niebezpiecznych substancji w wodzie. Tam jakość 

wody ulega znacznemu pogorszeniu.  
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Im bliżej Bałtyku tym Wisła ma coraz gorszą jakość, jednak nie da się konkretnie jej określić 

bez bardzo dokładnych i systematycznych badań. Stan wody zależy od wielu czynników 

takich jak między innymi miesiąc badania, jaki składnik bierzemy pod uwagę, opady 

atmosferyczne, itp. Stan wody wiślańskiej non-stop się zmienia. Właśnie dlatego tak ważne 

jest stałe, często, intensywne jego mierzenie, aby wiedzieć jak należy postąpić dalej, by móc 

go poprawić. 

  Od czasu awarii oczyszczalni ścieków Czajka pomiary jakości wody w Wiśle są stale 

prowadzone w Warszawie i okolicach, a wyniki może zobaczyć każdy na stronie miejskiego 

przedsiębiorstwa wodociągów. 

 

Bibliografia: 

1.Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

gios.gov.pl 

2. Raport Wodny 2021/ Jakość Wód w Polsce Gazeta Wyborcza 

3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Eutrofizacja Wody  

zpe.gov.pl  

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Warszawa _ Raport z badań Wisły  

mpwik.com.pl 

5. Ekologia.pl 

Data wejść na strony 1.,2.,3.,4. to 21.05.2022r. i 28.05.2022r na stronę 5. 
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K jak kalendarium projektu  
 

Poniżej zamieszczamy krótkie kalendarium projektu: 

 październik 2021 – rozpoczynamy Projekt Wisła – składamy wniosek w ramach 

programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, 

 październik 2021 – Rada Rodziców przy VII LO przyznaje dofinansowanie na zakup 

testów JBL TEST LAB, 

 marzec 2022 – rozpoczynamy prace w ramach Projektu, w klasie 2E tworzymy grupy 

badawcze oraz ustalamy plan badań, przeprowadzamy ogólnoszkolny konkurs 

promujący ,,Projekt Wisła” oraz promujący ochronę Wisły, 

 kwiecień 2022 – Pan Michał Nitek inicjuje powstanie publikacji ABC Wisły,  

 maj 2022 – wykonujemy wstępne badania próbek wody w Wiśle oraz szykujemy 

artykuły na potrzeby publikacji,   

 czerwiec 2022 – zamawiamy szkło, sprzęt laboratoryjny i odczynniki, 

 czerwiec 2022 – klasa 2E prowadzi badania terenowe pod opieką Pani Marii 

Sielatyckiej, Pana Michała Nitka i Pana Przemysława Ziai, wspólnie opracowujemy 

uzyskane wyniki oraz tworzymy raport badań, 

 ostatni tydzień roku szkolnego 2021/2022 – prowadzimy ewaluację projektu, 

analizujemy wyniki ankiet uczniowskich, formułujemy wnioski do dalszej pracy 

 w dniu 30 czerwca powstaje pierwsza wersja ABC Wisły.  
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L jak legendy o Wiśle 
Anna Nożykowska 

 Wisła, to największa i najważniejsza rzeka obecnych terenów Polski. Na jej brzegach 

powstało wiele dużych, znaczących miast, chociażby Gdańsk, Toruń czy Bydgoszcz oraz 

dwie stolice – Kraków i Warszawa. Od stuleci pełni ona ważną rolę w gospodarce i kulturze.  

 Wisła stała się przedmiotem wielu legend. W niektórych jej tylko wspominana, ale ma 

ona również swoją własną historię. Dawno, dawno temu na terenach obecnej Polski, rządzili 

król Beskid i królowa Borana. Mieli oni razem troje dzieci. Legenda o powstaniu Wisły, 

opowiada o ich dwóch córkach Białce i Czarnosze. Po śmierci ojca, ich matka królowa Borana 

dała im zadanie rozprowadzania wody po całym królestwie. Dwie siostry wypłynęły z Baraniej 

Góry, oddzielnie, tylko po to, żeby się spotkać się ponownie kilkanaście kilometrów dalej. 

Stamtąd płynęły razem aż zostały zatrzymane przez rycerza Czantora. Mimo że Ziemia 

rozkazała mu przepuścić Białkę i Czarnochę, Czantor poradził im by zamiast same udawać się 

w nieznane, wysłały jedną falę dla rozeznania terenu. Falę tę siostry nazwały „Wyszła” 

ponieważ jako pierwsza opuściła znane im ziemie. Wyszła podążyła więc w świat, ciekawa, 

płynąc ciągle naprzód, aż złączyła się z falami Bałtyku. Białka i Czarnocha nie doczekały się 

jej powrotu. Z tego powodu wysyłały falę za falą, ale żadna nigdy nie wróciła. W swojej misji 

zobaczenia świata utworzyły one największą rzekę tych terenów. Na pamiątkę pierwszej fali 

nazwano ją Wisłą, a dwie małe rzeki przy źródle, dla uczczenia sióstr zostały Czarną i Białą 

Wisełką.28 

 Jako, że Wisła przepływa przez największe polskie miasta pojawia się w legendach z 

nimi związanych. Przykładowo w historii o smoku wawelskim.  Smok Wawelski był wielką, 

groźną jaszczurką, mieszkającą w pieczarze pod Wawelem.  Pożerał on zwierzęta gospodarskie, 

a gdy ich zabrakło, zażądał ofiar z ludzi. Żaden człowiek nie był go w stanie pokonać w walce 

twarzą w twarz, tak więc sytuacja wydawała się bez wyjścia. Aż do czasu kiedy pewien młody 

szewc wpadł na pomysł jak zabić smoka. Wypchał on baranią skórę siarką i podrzucił smokowi. 

                                                           
28  Hanna Zdzitowiecka „Legenda o Wiśle” w:„Baśnie i legendy polskie”, Nasza Księgarnia,Warszawa 

1997 s. 211-213 
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Smok skonsumował ten produkt i poczuł ogień w swoich wnętrznościach, i zaczął zachłannie 

pić wodę z Wisły, aż pękł. 29 Smok nie był jedyną postacią legendarną, której zgubą okazała się 

ta wspaniała rzeka. Niedługo później o rękę córki króla krakowskiego, Wandy poprosił 

niemiecki rycerz Rytgier. Kiedy młoda królowa nie chciała się zgodzić, zagroził on jej 

najazdem zbrojnym i wojną, tylko po to by zmusić Wandę do małżeństwa. Młoda dziewczyna 

chcąc uchronić swój lud od przelewu krwi, wybrała śmierć w toni Wisły nad małżeństwo z 

niechcianym kandydatem.30 Z tą rzeką wiąże się także parę szczęśliwszych opowieści. Słynna 

Syrena Warszawska urzeczona pięknem Wisły tę rzekę wybrała na swój dom i tu żyła, wśród burych 

fal. Pewnego dnia chciwy i okrutny kupiec pragnął wykorzystać syrenę dla zysku, wystawiając ją jako 

atrakcję na jarmarkach. Porwał ją, ale na szczęście okoliczni mieszkańcy przybyli jej z pomocą. Legenda 

głosi, że w zamian za uwolnienie przyrzekła ona chronić tereny obecnej Warszawy.31 Z Wisły 

pochodziła również założycielka aktualnej stolicy – Sawa. Była ona piękną Syreną, mieszkającą w głębi 

rzeki. Pewnego dnia spotkała młodego rybaka Warsa. Zapałali do siebie uczuciem i razem założyli  

nadwiślańską osadę, od ich imion nazwaną Warszawą.32 Nawet po tylu latach Wisła jest motywem w 

literaturze, muzyce bądź filmach, co tylko dowodzi jak ważna była i jest to rzeka dla mieszkańców 

bliskich jej terenów. 

Bibliografia:  

Hanna Zdzitowiecka „Legenda o Wiśle” w:„Baśnie i legendy polskie”, Nasza Księgarnia, 

Warszawa 1997 s. 211-213,  

Janina Porazińska „Szewczyk Dratewka” w: „Baśnie i legendy polskie”, Nasza Księgarnia, 

Warszawa 1997 s.195-197,  

Marian Orłoń „O Wandzie, co nie chciała Niemca” w:„Baśnie i legendy polskie”, Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1997 s.187-190,  

Marianna Gal „Legenda o warszawskiej Syrence” w: „Legendy warszawskie. Antologia” 

Muzeum Warszawy, Warszawa 2006 s. 388-389,  

                                                           
29 Janina Porazińska „Szewczyk Dratewka” w:„Baśnie i legendy polskie”, Nasza Księgarnia,Warszawa 

1997 s.195-197 
30 Marian Orłoń „O Wandzie, co nie chciała Niemca” w:„Baśnie i legendy polskie”, Nasza 

Księgarnia,Warszawa 1997 s.187-190 
31 Marianna Gal „Legenda o warszawskiej Syrence” w: „Legendy warszawskie. Antologia” Muzeum 

Warszawy, Warszawa 2006 s. 388-389 
32 Honorata Chróścielewska i Dorota Chróścielewska „Opowieść o Warsie i Sawie” w: „Legendy 

warszawskie. Antologia” Muzeum Warszawy, Warszawa 2006 s. 370-380 
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Honorata Chróścielewska i Dorota Chróścielewska „Opowieść o Warsie i Sawie” w: 

„Legendy warszawskie. Antologia” Muzeum Warszawy, Warszawa 2006 s. 370-380 

 

 

Ł jak nadwiślańskie łęgi 
Julia Cesarek 

 

„…Rozciągają się nad jej połyskliwą falą wilgotne łęgi, bogatym rokrocznie utłuszczane 

namułem i same się białą koniczyną zasiewające, a wielkie białodrzewy i grube pnie wierzbowe, 

zielonymi koronami prętów wciąż na nowo młodocianych zawsze ozdobne, ciągną szeregiem 

lub kępami wzdłuż jej strumieni i pętlic, gdy stare porzucając szlaki szuka sobie przejść nowych 

między łachami piasków, stokroć przesypanych z miejsca na miejsce…” – Stefan Żeromski 

„Wisła”.  

Polska Puszcza Amazońska, życiodajne oazy czy najżyźniejsza polska formacja leśna to 

tylko kilka nazw, którymi określane są nadwiślańskie łęgi. Na samym początku, dla mniej 

zorientowanych lub tych, którzy przespali lekcje geografii (nikt, nigdy w VII LO), nie 

zaszkodzi przybliżyć definicję omawianej części środowiska przyrodniczego. Łęgi to 

podmokłe łąki w dolinach rzek z występującymi na nich krzewami oraz lasy liściaste   

o bujnym podszyciu i runie, rosnące na żyznych i wilgotnych glebach. Zgodnie  

z wyjaśnieniem nie mogą one istnieć bez bliskiej obecności rzeki - Wisły, która daje im życie.  

Fot.1. Warszawskie łęgi 
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Źródło: R. Motyl. / https://images.app.goo.gl/vYDzuvG71aojW4Y88  

Jeśli chodzi o występowanie lasów łęgowych na terenie naszego kraju możemy je spotkać 

m.in. na Nizinie Mazowieckiej, Żuławach Wiślanych, w dolinie Odry, czy  

w dolinie Wisły.  

Ryc.1. Lasy w Polsce  

 

Źródło: https://images.app.goo.gl/GmyorE4hrXFt7Tn56  
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O wyjątkowości tego rodzaju lasów świadczy również ich wielopiętrowa struktura pionowa 

roślinności. Zaczynając od tej mszystej, a kończąc na wielopiętrowej drzewiastej, możemy 

podziwiać wijące się pnącza, powalone pnie i konary. Ku niebu pną się potężne topole (czarne, 

zwane nadwiślańskimi), białodrzewy i sokory. Przedzierając się przez gąszcz możemy również 

spotkać wiązy czy zdziczałe drzewa owocowe – jabłonie i grusze. Pnie drzew porastają różne 

gatunki grzybów saprofitycznych (rozwijających się na martwych szczątkach organizmów 

roślinnych i zwierzęcych) i pasożytniczych, a wśród nich osiągający znaczne rozmiary żółciak 

siarkowy znany również jako ,,grzyb kurczak’’. Należy on do gatunku pasożytniczego, ale jest 

jadalny. Dla zainteresowanych – można zrobić z niego wegetariańskie nuggetsy.  

 

 

 

Fot.2. Żółciak siarkowy 

 

Źródło: Paweł Wroński / https://pawelwronski.blog/2020/08/27/nadwislanskie-lasy-legowe-w-

stolicy/lasy-legowe-w-stolicy-do-sieci_8706/ 
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Kolejnym aspektem, o którym NIE MOŻNA nie wspomnieć jest bogactwo zróżnicowania 

występujących w lasach łęgowych gatunków zwierząt.  Ze względu na zalewy tereny te 

zamieszkują ssaki pływające lub ziemnowodne takie jak bobry, tchórze, wydry, jenoty i norki. 

Populacje saren, jeleni, dzików, lisów, borsuków, wilków, czy rysi pojawiają się tam 

najczęściej w okresach między zalewowych. 

 

 

 

 

 

 

Fot.3. Dziki w lasach łęgowych  

 

Źródło: Paweł Wroński / https://pawelwronski.blog/2020/08/27/nadwislanskie-lasy-legowe-w-

stolicy/lasy-legowe-w-stolicy-do-sieci_8706/ 

W tej bogatej, naturalnej scenerii (szczególnie w stolicy) poprowadzono wiele ścieżek dla 

spacerowiczów i rowerzystów, którzy szukają wytchnienia na nadwiślańskich plażach. 

Niesamowity jest fakt, że przebywając nad Wisłą, zaledwie kilka minut od centrum 
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największego polskiego miasta możemy na własne oczy podziwiać malowniczy unikat, jakim 

są nadwiślańskie łęgi.  

PS. Testowanie przepisu na nuggetsy z grzyba tylko i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność.  

Bibliografia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82ciak_siarkowy 29.05.22 
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https://waw4free.pl/wydarzenie-37306-nadwislanskie-legi-unikat-w-miedzywalu-wisly   

29.05.22 

https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2749,28,Lasy_i_le%C5%9Bnictwo_w_Polsce-

Wyst%C4%99powanie_las%C3%B3w 29.05.22 

 

 

M jak mosty nad Wisłą 
Zuzanna Kurzątkowska 

 

Mosty od zawsze pełniły istotną funkcję, ponieważ umożliwiały człowiekowi 

transport i łatwiejszą eksploracje otaczających go terenów. Pierwszymi mostami były kladki 

przerzucane przez drobne strumienie, z czasem aby przebywać większe rzeki czy przeszkody 

zaczęto budować pomosty oparte na palach a lata później Rzymianie stawiali pierwsze 

kamienne mosty. Tym sposobem most zyskał również funkcję architektoniczną. Jednak 

zachwycać mogą nas one nie tylko wizualnie ale również technicznie będąc efektem działań 

wielu wybitnych inżynierów i architektów. Jakimi więc mostami może pochwalić się nasza 

polska Wisła? 

Pierwszy most przez Wisłę powstał już w 1573r. Był drewniany i opierał się na 

kilkunastu podporach. Szacuje się że miał około 500 m długości. Inicjatorem budowy 

pierwszego mostu był król Zygmunt August, jednak budowę skończono dopiero po jego 

śmierci przed sejmem konwokacyjnym. Posłowie którzy przybywający na obrady opisywali 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82ciak_siarkowy
http://zm.org.pl/?a=lasy_legowe
https://waw4free.pl/wydarzenie-37306-nadwislanskie-legi-unikat-w-miedzywalu-wisly
https://waw4free.pl/wydarzenie-37306-nadwislanskie-legi-unikat-w-miedzywalu-wisly
https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2749,28,Lasy_i_le%C5%9Bnictwo_w_Polsce-Wyst%C4%99powanie_las%C3%B3w
https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2749,28,Lasy_i_le%C5%9Bnictwo_w_Polsce-Wyst%C4%99powanie_las%C3%B3w
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go z niemałym uznaniem,  zwrócił on uwagę również Jana Kochanowskiego, który opisuje 

pierwszy most warszawski takimi słowami:  

Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi, 

Próżno brzegom gwałt czynisz i hamujesz drogi, 

Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć, 

A ty musisz tę swoję dobrą myśl położyć, 

Bo krom wioseł, krom prumów już dziś suchą nogą 

Twój grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą. 

Ryc. 1. Most mistrza Erazma     

Most ten nosił imię mistrza Erazma, 

jednego z trzech budowniczych mostu, 

prawdopodobnie włocha. Gdy most został już 

ostatecznie ukończony na jego końcu od strony 

miasta stanęła baszta, tak zwana Stara 

Prochownia, którą możemy podziwiać do dziś. 

https://warszawawpigulce.pl/czy-wiecie-jaki-byl-pierwszy-most-w-

warszawie/ 

 

1) https://www.wilanow-palac.pl/most_mistrza_erazma_o_pierwszym_warszawskim_moscie.html (20.05.22) 

2) Na most Warszewski - Jan Kochanowski - Fraszki  

 291lat później staną prowadzący przez wisłę pierwszy stalowy most, któremy nadano 

dumną nazwę “Most Aleksandryjski”. Jednak wśród Warszawiaków nazwa ta nie przyjęła się 

i okrzyknięty został mostem Kierbedzia. Stanisław Kierbedź, od którego pochodziła nazwa 

mostu, był inżynierem i autorem projektu. Most miał 474 m długości i sześć przęseł. 

Konstrukcja pozwalała na położenie nie tylko jezdni ale i dwóch torów tramwajowych oraz  

chodnika dla pieszych. Jako że była to jedyna możliwość przeprawy w stolicy most Kierbedzia 

zyskał też duże znaczenie strategiczne. 

5 sierpnia 1915 roku wojska rosyjskie wysadziły środkowe przęsła mostu. Naruszenie 

głównych filarów znacznie ułatwiło odbudowę więc w 1916 roku przeprawa była ponownie 

możliwa. Kolejne zniszczenia zostały spowodowane podczas powstania  

https://www.wilanow-palac.pl/most_mistrza_erazma_o_pierwszym_warszawskim_moscie.html
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warszawskiego. 13 września 1944 roku wysadziły go wycofujące się wojska niemieckie. Tym 

razem stan mostu był tak zły, że władze nie podjęły się odbudowy. W 1949 roku na filarach 

most Kierbedzia powstał, dobrze znany warszawiakom, most Śląsko-Dąbrowski. Fragmenty 

starego mostu można obejrzeć w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. 

 

 

 

 

 

 

 Ryc. 2. Most Kierbedzia  

 

https://www.warszawa1939.pl/obiekt/kierbedz  

Najdłuższą przeprawą mostową przez Wisłę jest Most Solidarności w Płocku. Jego łączna 

długość to ponad 1700 m. Jest mostem wantowym czyli  podwieszanym a jego przęsło ma 375 m 

rozpiętości i jest największym w Polsce jak i w Europie. Most powstał w celu poprawy komunikacji 

miasta Płock z resztą regionu. Założenia budowy tego mostu powstały już w latach dziewięćdziesiątych 

jednak ostatecznie do użytku oddany został w 2007 roku. Otwarcie mostu było hucznie obchodzone 

przez płocczan gdyż most znacznie poprawił transport na drugą stronę rzeki. Przez most przejechała 

kawalkada starych samochodów i motocykli poprzedzona przez orkiestrę dętą. 

 

1) ]https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/150-lat-temu-otwarto-w-warszawie-most-kierbedzia (20.05.22) 

2) https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/67-czasopismo/731-sekrety-warszawy-cz-3-most-kierbedzia (20.05.22) 

3) https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku (20.05.22) 

4) https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/most-solidarnosci-w-plocku-otwarty/4bf13dv#slajd-1 (20.05.22) 

 

https://www.warszawa1939.pl/obiekt/kierbedz
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/150-lat-temu-otwarto-w-warszawie-most-kierbedzia
https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/67-czasopismo/731-sekrety-warszawy-cz-3-most-kierbedzia
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Most_Solidarno%C5%9Bci_w_P%C5%82ocku
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/most-solidarnosci-w-plocku-otwarty/4bf13dv#slajd-1
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Ryc. 3. Most Solidarności w Płocku 

 

https://www.travelin.pl/top/11-najciekawszych-mostow-na-wisle/most-solidarnosci-w-plocku 

 

Kolejnym “naj” mostem jest most Jana Pawła II w Puławach. Jest on największym mostem 

łukowym w Polsce. Ma 1038 m długości a jego przęsło 212 m rozpiętości. Nowatorska technika pozwala 

na przekroczenie rzeki bez żadnej podpory i została zastosowana tylko w kilku innych konstrukcjach w 

Europie. Budowa kosztowała 185 mln zł z czego ¾ sfinansowała Unia Europejska. Most Jana Pawła II 

jest to pierwszy w całości monitorowany obiekt w Polsce. Liczne czujniki pozwalają ocenić 

bezpieczeństwo pracy konstrukcji ale też ruch i ewentualne wypadki drogowe. Co więcej most został   

wybudowany z myślą ekologiczną a więc spełnia wszystkie wymogi działań na rzecz środowiska, z tego 

względu nie zaburza nurtu rzeki żadną podporą. W 2008 roku został oddany do użytku.  

 Ryc. 4.  Most Jana Pawła II w Puławach     

 

 

https://motogazeta.mojeauto.pl/Polskie_drogi/Nowy_most_i_obwodnica_w_Pulawach,a,104878.html 

 

1) https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-most-przez-Wisle-w-Pulawach-1799268.html (20.05.22) 

2) http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/19858,pulawy-most-im--jana-pawla-ii.html (20.05.22) 

3) https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/most-w-puawach-juz-otwarty-aa-95mW-Hbx1-mbTr.html  

https://www.travelin.pl/top/11-najciekawszych-mostow-na-wisle/most-solidarnosci-w-plocku
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-most-przez-Wisle-w-Pulawach-1799268.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/19858,pulawy-most-im--jana-pawla-ii.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/most-w-puawach-juz-otwarty-aa-95mW-Hbx1-mbTr.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/most-w-puawach-juz-otwarty-aa-95mW-Hbx1-mbTr.html
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Ryc. 5. i 6. Stary most Sobieszewski 

Most Sobieszewski a w zasadzie 

dwa, bo stary i nowy, to mosty łączące 

wyspę sobieszewską ze stałym lądem w 

Gdańsku. Pierwszym z nich był 

nieistniejący już most pontonowy. 

Skonstruowany był z 9 przęseł z czego 

środkowe było ruchome przez co możliwa 

była żegluga po martwej wiśle. Po 

remoncie dokonanym w 2013 roku po 

moście jeździły nie tylko samochody ale i 

autobusy, jednak nie mogły one przewozić 

pasażerów dla których zabrakło miejsc 

siedzących. Całkowita długość mostu 

wynosiła 180 m co sklasyfikowało go jako 

najdłuższy pływający most w polsce.  

https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-sobieszewski-
pontonowy 

     

 Ryc. 7. i 8. Nowy most Sobieszewski 

W 2018 na miejscu starego, staną nowy 

most zwodzony o oficjalnej nazwie “Most 100-

lecia Odzyskania Niepodległości Polski”. Most 

ma 173 m długości i jest zawieszony 5 m nad 

taflą wody, co sprawia że jest tzw. mostem nisko 

wodnym. Mogą przepływać pod nim mniejsza statki a większe muszą czekać na otwarcie 

mostu. Jednak na pewno nie długo, 

ponieważ oba przęsła podnoszą się w ok. 2 

minuty. Most został udostępniony dla 

kierowców, pieszych i rowerzystów 10 

listopada 2018 roku. Na jego budowę 

przeznaczono 60 mln zł.                          

https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-w-

sobieszewie 

https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-sobieszewski-pontonowy
https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-sobieszewski-pontonowy
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1) https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-sobieszewski-pontonowy 

2) https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-w-sobieszewie  

 A ile jest mostów na Wiśle? Obecnie od ujścia przemszy jest ich 57 więc mniej niż 

mogłoby się wydawać, jednak o wiele więcej niż udałoby mi się zamieścić w artykule. Oprócz 

tych przedstawionych jest wiele mostów zasługujących na uwagę przez swoją konstrukcję czy 

historię. Warto na nie zwrócić uwagę podczas następnych podróży samochodowych przez 

Polskę. 

Ryc. 9. Most Kotlarski w Krakowie 

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-Zzc9-8FxX-A2Bp_zdjecie-dnia-1280x960.jpg 

Ryc. 10. Most Świętokrzyski 

 

https://www.ziolek.pl/fotografie/warszawy/mosty/zdjecie10.jpg 

Ryc. 11. Most im. kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie 

https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-sobieszewski-pontonowy
https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/most-w-sobieszewie
https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-Zzc9-8FxX-A2Bp_zdjecie-dnia-1280x960.jpg
https://www.ziolek.pl/fotografie/warszawy/mosty/zdjecie10.jpg
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https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/8a/a4/59a7d016234ef_o_original.jpg   

 

N jak nurogęsi  
Maria Napierała 

Nurogęś jest to gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych, 

zamieszkujący Eurazję i Amerykę Północną. Nie osiąga on dużych rozmiarów. Jego 

długość ciała wynosi ok. 57–70 cm, a rozpiętość skrzydeł- ok. 82–97 cm. 

Samiec w szacie godowej, czyli od grudnia do maja, ma głowę i górną część szyi 

czarną z zielonym, metalicznym połyskiem. Pióra na głowie tworzą zaś zaokrąglony czub 

na karku. Jest on lepiej widoczny z boku. (fot. 1) Szyja, spód i boki samca nurogęsi są 

białe, grzbiet czarny z białymi, szerokimi pasami po bokach, a ogon popielaty. Skrzydła z 

wierzchu są białe, natomiast bliżej tułowia czarne. Jego dziób jest zakończony hakiem. 

Nogi ma czerwone, a kuper i pióra ogonowe szare. (fot. 2) 

 

Fot.1. Samiec nurogęsi. Źródło: Rynek Rolny 

https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/8a/a4/59a7d016234ef_o_original.jpg
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Fot. 2. Samiec nurogęsi. Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków 

Samica ma rdzawą głowę oraz górę szyi z nastroszonym czubem. Na podgardlu 

widoczna jest ostro odgraniczona biała plama. Przód dolnej części szyi, pierś i brzuch są 

białe, natomiast wierzch i ogon popielaty. Samica, w odróżnieniu do samca, nie zmienia 

swego upierzenia w ciągu roku. Czub na głowie u samic jest okazalszy niż u samców. 

Skrzydła z wierzchu są popielate, a od spodu białe z szarymi lotkami 

pierwszorzędowymi. Dlatego w locie widać samca jako prawie całkowicie białego. (fot. 

3) 

 

Fot. 3. Samica nurogęsi. Źródło: Z biegiem rzek, w szumie jezior... 

Pisklęta nurogęsi zaczynają opuszczać gniazdo po 24–48 godzinach, wyskakując z 

niego o własnych siłach, z wyciągniętymi nogami oraz rozpostartymi skrzydełkami. 

Wtedy też idą z matką nad wodę. Nawet jako dwu, trzy dniowe pisklęta bardzo dobrze 

nurkują, ale kiedy się zmęczą, wdrapują się na matczyny grzbiet, bo samica pływa obok 

nich. (fot. 4, 5) W ten sposób  matki chronią je przed niebezpieczeństwami, ale także 

natłuszczają swoją wydzieliną z gruczołu kuprowego, zabezpieczając pióra piskląt przed 
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przemakaniem. Młode potrafią jednak same pobierać pokarm, głównie są to skorupiaki i 

owady, potem coraz częściej ryby. Usamodzielniają się podczas pierzenia w wieku 60–70 

dni. Nie wszystkie pisklęta dożywają tego czasu. Przyczyniają się do tego np. wysoki 

poziom wód, zimna pogoda oraz drapieżnictwo kun  i szczupaków. Ze względu na to, iż 

część nurogęsi jest wędrowna, to ptaki te opuszczają lęgowiska, gdy woda zaczyna 

zamarzać, czyli w październiku i listopadzie. 

 

Fot. 4. Samica nurogęsi z młodym. Źródło: Newsweek Polska 

 

Fot. 5. Samica nurogęsi z młodymi. Źródło: Gazeta wyborcza 

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. 

Co ciekawe, w Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w parku Łazienki Królewskie i 

jego okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park ten jest 
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położony dość daleko od Wisły. Zanim ptaki przeniosą się do koryta rzeki, zamieszkują 

dziuple drzew. Żywią się głównie rybami, których brakuje im w parkowych zbiornikach i 

kanałach. Dlatego od razu po wykluciu piskląt matki prowadzą je do Wisły. (fot. 6) 

 

Fot. 6. Samica nurogęsi prowadzi młode. Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

Pracownicy Zarządu Zieleni wspólnie z mieszkańcami, policją i strażą miejską od lat 

pomagają ptakom podczas tych wędrówek. Kanał Piaseczyński jest stale monitorowany w 

okresie lęgowym. Gdy urzędnicy zauważą ptaki szykujące się do przejścia nad Wisłę lub 

otrzymają o tym sygnał od mieszkańców, alarmują służby. Na miejsce przyjeżdżają 

policjanci i wstrzymują ruch na Wisłostradzie, by kacze matki z pisklętami mogły 

bezpiecznie dotrzeć na drugą stronę jezdni. (fot.7) 

 

Fot. 7. Trasa nurogęsi. Źródło: TVN24 
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O możliwych wędrówkach nurogęsi ostrzega kierowców komunikat wyświetlany na 

tablicy nad ulicą Czerniakowską przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Znak 

ostrzegawczy znajduje się również przy drodze rowerowej. (fot. 8) 

 

Fot. 8. Ostrzeżenia na ścieżce rowerowej. Źródło: Zarząd Dróg Miejskich 

Zarząd Zieleni opisywał pod koniec marca, że w Kanale Piaseczyńskim został 

specjalnie obniżony poziom wody, aby nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z 

zachodniej do wschodniej części kanału. Natomiast w pasie zieleni ulicy Czerniakowskiej 

nasadzono rośliny, które ułatwiają ptakom przedostanie się na drugą stronę.  

Bibliografia: 

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-

wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110 

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-

wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110 

https://zzw.waw.pl/2022/03/22/nurogesi-wedrowki-do-wisly/ 

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-znowu-wedruja-w-kierunku-

wisly-5678235 

https://www.newsweek.pl/z-bliska-samica-nurogesi-z-potomkiem-zobacz-

zdjecie/kmr7f4p 

http://z-biegiem-rzek.blogspot.com/2014/05/nurogesi.html 

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-beda-wkrotce-wedrowaly-od-wisly-ratusz-ostrzega-kierowcow-5663110
https://zzw.waw.pl/2022/03/22/nurogesi-wedrowki-do-wisly/
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-znowu-wedruja-w-kierunku-wisly-5678235
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-nurogesi-znowu-wedruja-w-kierunku-wisly-5678235
https://www.newsweek.pl/z-bliska-samica-nurogesi-z-potomkiem-zobacz-zdjecie/kmr7f4p
https://www.newsweek.pl/z-bliska-samica-nurogesi-z-potomkiem-zobacz-zdjecie/kmr7f4p
http://z-biegiem-rzek.blogspot.com/2014/05/nurogesi.html
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https://www.rynek-rolny.pl/artykul/nuroges-zagrozony-wyginieciem-lubiacy-

towarzystwo-ludzi-ptak,6.html 

O jak oczyszczalnie ścieków 
Kacper Bieliński 

Wśród dziesięciu największych oczyszczalni w Polsce aż sześć znajduje w obszarze 

dorzecza Wisły a cztery przy samej największej rzece RP. Ponad 50% ścieków w naszym kraju 

oczyszczane jest na terenie tego dorzecza. Dzięki tym zakładom woda jest czystsza. 

Zapobiegają one degradacji środowiska, która sprawiałaby niemałe problemy w miejscach 

pobierania wody pitnej. Również mogłoby dojść do rozprzestrzeniania się chorób oraz 

uwidaczniania się ich wśród ryb oraz innych organizmów żywych. Doprowadziłaby też do 

zmniejszenia ilości tlenu w wodzie. Oczywiście skutki braku oczyszczalni różniłyby się w 

zależności od rodzaju ścieków (skutki ścieków przemysłowych są zdecydowanie większe). Ich 

działanie również wytwarza odnawialne źródła energii co również przyczynia się do poprawy 

jakości naszego środowiska. Na Wiśle znajduje się jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni 

w Europie, co podkreśla zaawansowanie technologiczne naszej rzeki. Oczywiście jak prawie 

wszystko, oczyszczalnie też mają awarie, które trzeba szybko rozwiązywać, aby uniknąć 

przykrych skutków. Wszystko to podkreśla fakt, jak ważne są dla nas zakłady poprawiające 

stan używanej wcześniej przez nas wody.  

 

https://www.rynek-rolny.pl/artykul/nuroges-zagrozony-wyginieciem-lubiacy-towarzystwo-ludzi-ptak,6.html
https://www.rynek-rolny.pl/artykul/nuroges-zagrozony-wyginieciem-lubiacy-towarzystwo-ludzi-ptak,6.html
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https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Gospodarka_ciekowa_w_Polsce_w_latach_2017-

2018.docx 

 

Czym są oczyszczalnie ścieków i jakie są ich rodzaje? 

Oczyszczalnie ścieków to zespoły urządzeń i obiektów technologicznych (filtrujących i 

czyszczących wodę) oraz obiektów towarzyszących (umożliwiających działanie) służących do 

oczyszczania ścieków. Dzielą się one na komunalne, czyli odpady wytwarzane przez 

gospodarstwa domowe, miejsca pracy oraz pożytku publicznego (np. szkoły), przemysłowe, 

które są stworzone do usuwania z wody odpadów będących niepożądanym produktem 

ubocznym produkowanym przez przemysł (np. podmioty gospodarcze zajmujące się handlem, 

usługami czy transportem) oraz o przeznaczeniu specjalnym, będącymi odpadami ze szpitali 

czy innych placówek medycznych. Kolejnym elementem podziału jest ze względu na formę, 

czyli na mechaniczne, który jest podstawową metodą stosującą wyłącznie procesy fizycznie 

(np. filtrowanie), biologiczne, ma na celu zmniejszenie ilości oraz określonych związków ze 

ścieków, chemiczne, w których do oczyszczania używane są środki chemiczne oraz 

oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów, gdzie zastosowano dedykowane procesy 

usuwania związków biogennych, usuwa się azot w procesach nitryfikacji (utleniania do 

azotanów) i denitryfikacji (redukcja powstałych azotanów do azotu atmosferycznego) oraz 

usuwa się fosfor w procesach biologicznych (przyswajany przez mikroorganizmy) i 

chemicznych poprzez strącanie chemiczne. 

 

  

https://www.mpwik.com.pl/view/zaklad-czajka 

 

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Gospodarka_ciekowa_w_Polsce_w_latach_2017-2018.docx
https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Gospodarka_ciekowa_w_Polsce_w_latach_2017-2018.docx
https://www.mpwik.com.pl/view/zaklad-czajka
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Jak działają? 

Najpierw, aby przykładowa oczyszczalnia ścieków miała miejsce bytu muszą do niej te 

zanieczyszczenia jakoś trafić. Rolę tą pełnią rury kanalizacyjne które transportują wszystkie 

nasze zanieczyszczenia prosto do takiej oczyszczalni. Gdy już trafią, przechodzą one na 

początek oczyszczanie mechaniczne. Ścieki przepływają tam przez kraty, gdzie zatrzymuje się 

większe zanieczyszczenia stałe, czyli tzw. skratki (ich nazwa pochodzi od krat na których są 

zatrzymywane, na przykład odpady kuchenne czy papier), następnie trafiają one do 

piaskowników, gdzie usuwany jest piasek oraz tłuszcze. Dzieje się to dzięki procesowi 

sedymentacji (samorzutny proces na opadaniu cząstek ciała stałego, który jest rozproszony w 

cieczy), przez który piasek opada na dno oraz flotacji (polega na rozdzielaniu rozdrobnionych 

w wodzie ciał stałych), na skutek, którego oleje i tłuszcze wypływają na powierzchnię. Z 

piaskowników woda dostaje się do osadnika wstępnego, gdzie przez wspomniany wcześniej 

proces sedymentacji usuwane są zanieczyszczenia organiczne (ok. 70% z nich). Po procesie 

zagęszczania organicznego osad trafia do komór fermentacyjnych, gdzie uzyskuje się specjalny 

biogaz wykorzystywany jako paliwo (przez co osady ze ścieków stają się energią odnawialną), 

które jest stosowane na przykład do ogrzewania budynków oraz domów jednorodzinnych. 

Woda za to po oczyszczaniu mechanicznym jest oczyszczana biologicznie. Trafia do reaktora 

biologicznego w którym wykorzystywane są pożyteczne organizmy, dostarczając im 

pożywienie ze ścieków oczyszczają nam wodę. Rosną one i namnażają się, rozkładając związki 

organiczne, do budowy mikroorganizmów używane są związki azotu i fosforu. Oczyszczone 

ścieki trafiają do osadników wtórnych w których za to ścieki zostają oddzielone od osadu 

czynnego (mikroorganizmów). Większość tego osadu jako osad recyrkulowany zawraca do 

reaktorów biologicznych, lecz jego nadmiar po mechanicznym zagęszczeniu trafia do komór 

fermentacyjnych. Po procesie oczyszczania czysta woda wpływa do zbiornika wodnego. 

Największa oczyszczalnia ścieków 

Największą oczyszczalnią ścieków na Wiśle, ale też w całej Polsce oraz jedną z 

najnowocześniejszych w Europie jest Zakład Oczyszczalni Ścieków “Czajka”. Została ona 

zaprojektowana w latach 70 zeszłego wieku i została ukończona w 1991. Została rozbudowana 

w latach 2008-2012 w ramach projektu “Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w 

Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Zajmuje ona 52,7 hektarów ziemi, 
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składa się z oczyszczalni mechanicznych i biologicznych. Dopływają do niej ścieki z 

lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy oraz z gmin ościennych (np. Legionowo). Jest ona w 

stanie przyjąć 515 000 m³/d (metrów sześciennych na dzień). 

 

https://swiatoze.pl/oczyszczalnia-sciekow-czajka-jedna-najnowoczesniejszych-budowli-tego-typu-europie/ 

Oczyszczalnie a awarie  

Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że oczyszczalnie ścieków działają idealnie i nie mają 

żadnych problemów. Są one następstwem błędów już w procesie projektowania lub 

uszkodzeniu któregoś z elementów oczyszczalni. Na ich skutek może dojść do przedostawania 

się ścieków do Wisły, co powodowałoby największe zniszczenia w miejscu wylewu, czyli 

degradację środowiska naturalnego w tym obszarze, jednym z najbardziej uciążliwych efektów 

są widoczne zmiany chorobowe u ryb oraz innych organizmów. W tym przypadku ważne jest 

szybkie działanie, gdyż im dłużej ścieki dostają się do rzeki tym większą degradację środowiska 

powodują. Jednak to są następstwa wylania ścieków komunalnych. Zniszczenia będące 

skutkiem przedostania się w tym przypadku do Wisły ścieków przemysłowych niestety byłyby 

o wiele większe. Doprowadziłyby do prawdziwej katastrofy ekologicznej, gdyż ścieki skażone 

substancjami chemicznymi, trującymi i groźnymi dla człowieka, nie zawsze mogą być usuwane 

z uzdatnianej do celów spożywczych wody, ponieważ nie wszystkie miejsca są technologicznie 

https://swiatoze.pl/oczyszczalnia-sciekow-czajka-jedna-najnowoczesniejszych-budowli-tego-typu-europie/
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przystosowane do oczyszczania takiej cieczy. Nie pozwalało by to nam na spożywanie jej. 

Plusem dla nas może być naturalne oczyszczanie się rzek, które z każdym kilometrem są 

zanieczyszczone w coraz mniejszym stopniu, ale to nie znaczy, że powinno się doprowadzać 

do takich awarii. 

Oczyszczalnie ścieków są bardzo ważnym miejscem na Wiśle oraz w okolicznych 

zbiornikach wodnych, gdyż zapobiegają one katastrofie ekologicznej spowodowanej bardzo 

dużą ilością ścieków w wodzie. Chronią one wodny ekosystem, który dzięki temu jest dla nas 

dostępny, czerpiemy z niego wodę oraz stanowi dla nas szczególny punkt naszego krajobrazu. 

Oczyszczalnie pokazują również zaawansowanie naszych czasów, gdzie wieki temu ciężko by 

było nawet o nich pomyśleć.  
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P jak powodzie 
Pola Sałacińska 

 

Typy powodzi 

W Polsce ze względu na genezę powodzi wyróżnić możemy 4 jej typy: opadowe, 

roztopowe, zatorowe i sztormowe.  

Powodzie opadowe są spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Ich przebieg oraz 

zasięg zależą od jego charakteru.33 Występują głównie od maja do września.  

Powodzie roztopowe powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często 

potęgowanym nagłym ociepleniem i opadami deszczu. 34 Mają miejsce głównie w lutym-

marcu.  

Powodzie zatorowe charakteryzuje się krótkotrwałością (od paru godzin do kilku dni), 

lokalnym zasięgiem, oraz nieregularnością pojawiania się.35 Możemy je podzielić na 

zatorowo-śryżowe oraz zatorowo-lodowe. Przyczyną zatorów śryżowych jest wielkie 

nasilenie tworzenia się lodu dennego i śryżu36, który wpływając pod istniejącą pokrywę 

lodową może tak zmniejszyć przepustowość koryta, że spowoduje spiętrzenie wód 

dopływających. Zatory lodowe są powodowane zablokowaniem lub ograniczeniem przekroju 

koryta rzeki przez nagromadzoną krę.37  

Powodzie sztormowe mają stosunkowo mały obszar występowania, bowiem zagrożone nimi 

są tylko obszary wybrzeża Bałtyku (w przypadku Wisły są to Żuławy Wiślane). Są 

powodowane silnymi wiatrami wiejącymi w kierunku lądu. W ich wyniku utrudniony jest 

odpływ rzek uchodzących do morza, co jest spowodowane spiętrzeniem wód.38  Dla delty 

                                                           
33 https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html 
34 https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html 
35 http://www.wielkawoda.umk.pl/czym_sa_znaki/ZWW_wisla_lubelska.pdf 
36 Śryż- „zlodowaciałe kryształki tworzące się w wodzie rzek” https://sjp.pl/%C5%9ARY%C5%BB 
37 https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html 
38 http://www.wielkawoda.umk.pl/czym_sa_znaki/ZWW_wisla_lubelska.pdf 

https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html
https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html
http://www.wielkawoda.umk.pl/czym_sa_znaki/ZWW_wisla_lubelska.pdf
https://sjp.pl/%C5%9ARY%C5%BB
https://www.infor.pl/prawo/gmina/powodz-2010/226954,Definicja-rodzaje-i-typy-powodzi.html
http://www.wielkawoda.umk.pl/czym_sa_znaki/ZWW_wisla_lubelska.pdf


104 
 

Wisły są one szczególnym zagrożeniem zimą, gdy napędzane masy lodu powodują zatykanie 

się jej ujścia. 

 

Powódź w 1888r. i przekop Wisły 

Wielka powódź na Pobrzeżu Gdańskim (wtedy należącym do Cesarstwa 

Niemieckiego) miała miejsce 25 marca 1888r. Jej przyczyną były gwałtowne opady śniegu 

oraz postały na Wiśle ogromny zator lodowy, który spowodował spiętrzenie się wody i 

skierowanie jej w olbrzymich ilościach do Nogatu. W jej wyniku zalane zostało 190km² 

terenów depresyjnych. 39 

 

Fot. 1. Obszary zalane w czasie wielkiej powodzi z 1888r. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_pow%C3%B3d%C5%BA_na_Pobrze%C5%BCu_Gda%

C5%84skim#/media/Plik:Pow%C3%B3d%C5%BA_1888_mapa.png 

Po serii powodzi, w tym tej najbardziej katastrofalnej z 1888r., władze pruskie podjęły 

decyzję o połączeniu Wisły bezpośrednio z Zatoką Gdańską, w celu zmniejszenia zagrożenia 

powodzią zatorową,  umożliwiając swobodne spływanie do Bałtyku lodu i wezbranych wód 

powodziowych. Budowę skończono w 1895r. Powstał nowoczesny kanał wodny o długości 

7,1 kilometrów, szerokości od 250 do 400 metrów, otoczony wysokimi na 10 metrów wałami 

przeciwpowodziowymi. Jednocześnie z budową przekopu odcięto śluzami i wrotami 

przeciwpowodziowymi koryta Wisły Gdańskiej (obecnie Martwa 

                                                           
39https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_pow%C3%B3d%C5%BA_na_Pobrze%C5%BCu_Gda%C5%84skim 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_pow%C3%B3d%C5%BA_na_Pobrze%C5%BCu_Gda%C5%84skim%23/media/Plik:Pow%C3%B3d%C5%BA_1888_mapa.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_pow%C3%B3d%C5%BA_na_Pobrze%C5%BCu_Gda%C5%84skim%23/media/Plik:Pow%C3%B3d%C5%BA_1888_mapa.png
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Wisła), Szkarpawy i Nogatu. Kosztowna inwestycja opłaciła się – zagrożenie powodziowe 

zostało bardzo zmniejszone, co pozwoliło uniknąć kolejnych strat materialnych, społecznych 

ekologicznych.40 

 

Powódź w 1997r. 

Nazywana „powodzią tysiąclecia” powódź z 1997r. objęła tereny Austrii, Niemiec, 

Słowacji, Czech oraz Polski. Choć w naszym kraju dotknęła ona przede wszystkim dorzecza 

Odry, nie ominęła także Wisły. Meteorologiczną przyczyną powodzi było zetknięcie się nad 

Polską zimnych mas powietrza znad Bałtyku z ciepłym powietrzem znad morza Czarnego i 

Śródziemnego, co spowodowało ogromne opady deszczu.41 W dorzeczu Wisły do 

największych strat doszło w rejonie podgórskim, w początkowym biegu Wisły, Sanu i ich 

dopływów. Powódź dosięgła też m.in. Krakowa, gdzie zalane zostały obszary przyległe do 

rzeki. W Warszawie do podtopień doszło w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. Dużą rolę 

odegrał fakt wypełnienia (przyjęcia fali powodziowej) w górnym biegu Dunajca przez nowo 

oddany Zbiornik Czorsztyński, co spłaszczyło przebieg fali powodziowej na Dunajcu, a 

później na Wiśle.42 

Rys. 2. Kraków podczas powodzi tysiąclecia 

 

                                                           
40 https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekop_Wis%C5%82y 
41 https://historia.org.pl/2021/07/20/najwieksze-powodzie-w-historii-polski-od-mieszka-i-po-powodz-z-1997-
roku/ 
42https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_tysi%C4%85clecia#Dorzecze_Wis%C5%82y 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Czorszty%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekop_Wis%C5%82y
https://historia.org.pl/2021/07/20/najwieksze-powodzie-w-historii-polski-od-mieszka-i-po-powodz-z-1997-roku/
https://historia.org.pl/2021/07/20/najwieksze-powodzie-w-historii-polski-od-mieszka-i-po-powodz-z-1997-roku/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_tysi%C4%85clecia%23Dorzecze_Wis%C5%82y
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Źródło: https://krakow.naszemiasto.pl/powodz-tysiaclecia-w-malopolsce-tak-wygladal-

krakow-i-inne/ga/c1-5137537/zd/41974155 

 

 

Powódź w 2010r. 

Powódź w Europie w 2010 roku wystąpiła w drugiej połowie maja (I fala 

powodziowa) oraz na początku czerwca (II fala). Objęła ona aż 15 polskich województw, lecz 

miała miejsce także w innych państwach: Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Serbii, 

Ukrainie oraz na Węgrzech. Powódź ta była jedną z największych w historii Polski, w wielu 

miejscach poziom wody na Wiśle przekroczył ten z 1997r. 

W wyniku obfitych opadów deszczu (14–18 maja) podniósł się poziom wody w 

dorzeczu górnej Wisły (województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie). Wezbrane wody 

zalały wiele miast, m.in. Oświęcim, Kraków (przerwały wał powodziowy) i Sandomierz. Na 

Wiśle i w jej dorzeczu w wielu miejscach woda przerwała wały przeciwpowodziowe, lub 

nastąpiło ich przesiąknięcie. Po przejściu fali powodziowej, głównie w Małopolsce, wystąpiło 

wiele osuwisk ziemi, niszczących budynki, drogi. 43 

Rys. 3. T. Niesłuchowski, gmina Świniary podczas powodzi w 2010 r. 

 

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powodz-2010-10-lat/d8yfsp1 

                                                           
43https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(201
0) 

https://krakow.naszemiasto.pl/powodz-tysiaclecia-w-malopolsce-tak-wygladal-krakow-i-inne/ga/c1-5137537/zd/41974155
https://krakow.naszemiasto.pl/powodz-tysiaclecia-w-malopolsce-tak-wygladal-krakow-i-inne/ga/c1-5137537/zd/41974155
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Wis%C5%82a
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Krak%C3%B3w
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Sandomierz
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Osuwisko
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powodz-2010-10-lat/d8yfsp1
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)
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Z powodu intensywnych opadów deszczu (1-2 czerwca) nastąpiło ponowne 

przekroczenie alarmowych stanów wód w dorzeczu górnej Wisły i Odry, powodzie w 

południowej części Małopolski oraz na Podkarpaciu. Woda zalała m.in. Jasło, Sandomierz, 

Tarnobrzeg i wiele miast i gmin w województwach małopolskim, podkarpackim, 

świętokrzyskim i lubelskim. Nastąpiły również kolejne osunięcia ziemi wraz z domami w 

małopolskim i podkarpackim.44 

Ryc. 1. G. Knor, Pierwsza i druga fala powodziowa w Warszawie 

 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowe

j_(2010)#/media/Plik:WarszawaPowodz2010.png 

Woda zalała ok. 554 000 hektarów w 2157 miejscowościach. Ewakuowano ponad 30 

000 osób. Powódź odebrała życie 37 osobom (w tym aż 25 w Polsce), kilkadziesiąt osób 

zostało rannych. W Małopolsce wystąpiło ponad 1300 osuwisk. Uszkodzonym i zagrożonych 

uszkodzeniem zostało ponad 1060 domów, 177 domów zostało całkowicie zniszczonych.45 

MSWiA oszacowało straty materialne na 10 mld złotych.  

 

                                                           
44https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(201
0) 
45https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)#Ofiary_%C5%9B
miertelne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)%23/media/Plik:WarszawaPowodz2010.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)%23/media/Plik:WarszawaPowodz2010.png
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)%23Ofiary_%C5%9Bmiertelne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Europie_%C5%9Arodkowej_(2010)%23Ofiary_%C5%9Bmiertelne
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R jak roślinność nadwiślańska 
Filip Tomczyk 

 

Roślinność Wisły 

Wisła jako najdłuższa rzeka Polski jest nie tylko pięknym miejscem do podziwiania, 

ale również domem wielu zwierząt i roślin. Nawet nie zastanawiamy się jak wiele żywych 

organizmów możemy spotkać podczas zwyczajnego spaceru. Wokół tylko cisza, spokój i 

rośliny, na które często nie zwracamy uwagi. Warto zacząć dostrzegać jak bardzo 

zróżnicowane jest życie nad Wisłą. W tym tekście skupimy się wyłącznie na florze i 

przekonamy się, że rośliny mogą być równie urokliwe i niesamowite, co miejsce ich życia - 

Wisła.  

Życie płynące Wisłą 

Na początku warto zapoznać się z wręcz “życiodajną mocą Wisły”. Przykładowo, 

Żuławy Wiślane, które są położone w ujściu Wisły charakteryzują się niezwykle żyznymi 

glebami, co stwarza idealne środowisko do rozwoju wielu gatunków roślin. Najciekawszym 

jest fakt, że nigdzie indziej nad morzem nie są spotykane podobne warunki. Sprzyjająca gleba 

pozwala również na użytkowanie rolne danych obszarów, co przyczynia się do zubożenia 

środowiska naturalnego kosztem pól uprawnych. Takie działania przyczyniły się m.in. do 

zmniejszenia liczby przepięknych lasów łęgowych, które coraz rzadziej spotykane są na 

terenie Żuław Wiślanych, na szczęście aby uchronić urok tych lasów utworzono kilka 

rezerwatów przyrody. Jako przykład warto podać rezerwat “Las Mątawski” oraz „Las 

Łęgowy nad Nogatem”, dzięki którym udało się zachować wręcz nienaruszony przez 

człowieka stan przyrody w obu tych miejscach. Dostrzec można, że obecność Wisły daje 

możliwości do życia nie tylko w toni wód największej polskiej rzeki, ale również znacząco 

wpływa na ekosystemy położone w dalszej odległości od brzegu.  
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Fot. 1. Rezerwat przyrody “Las Mątawski” 

Źródło:https://kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/widget/rezerwaty-przyrody/-/asset_publisher/1M8a/content/-las-matawski-

/maximized#.YpJaAtpBxPY 

 

Za bogactwem florystycznym łęgów podąża zróżnicowanie gatunkowe zwierząt 

preferujących różne piętra lub strefy łęgów. Ze względu na zalewy łęgi zamieszkałe są przez 

gatunki ssaków chętnie pływających lub ziemnowodnych takich jak bobry, tchórze, wydry, 

jenoty, norkę amerykańską. Populacje saren, jeleni, dzików, lisy, borsuki, wilki czy rysie 

pojawiają się w okresach międzyzalewowych. Lasy łęgowe nadwiślańskie tworzone są przez 

4 gatunki topoli i 5 gatunków wierzb zarówno krzewiastych jak i drzewiastych. Najbardziej 

charakterystycznym gatunkiem topoli jest topola szara Populus x canescens – naturalny 

mieszaniec topoli białej i osiki występujący tylko w dorzeczu Wisły przede wszystkim na 

wyspach w nurcie rzeki. 
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Fot. 2. Topola szara w pełnej okazałości 

Źródło:https://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_szara/topola_szara.php 

 

Chemia środowiska a roślinność 

Warto również wspomnieć o chemii w aspekcie roślin i ich środowiska życia. 

Przykładowo, zwiększenie zawartości węglanu albo chlorku sodu lub siarczanu wapnia w 

glebie tworzy słone środowisko, do którego przystosowują się rośliny i ich zbiorowiska. 

Zawartość soli nie musi być zbyt wielka; wystarczy tylko 0,003 - 0,15% by pojawiły się 

pierwsze słonorośla (halofity). Większe ilości soli znajdujemy przede wszystkim na 

wybrzeżach mórz, np. nad Morzem Śródziemnym i Morzem Północnym, gdzie występują 

typowe fitocenozy halofitowe. W zależności tego, czy rośliny są w sposób trwały związane ze 

słoną glebą, czy także z innymi siedliskami, rozróżniamy halofity bezwzględne i względne.  

Ciężko znaleźć przedstawicieli halofitów bezwzględnych w pobliżu wód Wisły, gdyż te 

rośliny są przystosowane do rośnięcia na glebach o stosunkowo dużym zasoleniu. Natomiast 

halofity względne są obecne w dorzeczu Wisły, natomiast nie są to gatunki typowe dla tej 

grupy.  
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Fot. 3. Wisła z lotu ptaka 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fgospodarka%2Fnews-czystosc-

wody-w-wisle-pod-lupa-naukowcow-do-zbadania-800-pro%2CnId%2C5390374&psig=AOvVaw064OQTY_X_6GpsTNmrj-

8C&ust=1653845094998000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPjC_p_bgvgCFQAAAAAdAAAAABAD 

Rośliny Wisły  

Przykładami roślin chętnie rosnących w pobliżu Wisły są tatarak zwyczajny, 

jeżogłówki, pałki. Tatarak zwyczajny Acorus calamus jest rośliną wieloletnią o wysokości 

około 1,5 metra, z długim, grubym kłączem. Jest to roślina azjatyckiego pochodzenia, a w 

Europie występuje głównie jako pozostałość dawnych kultur, uprawiano go bowiem niegdyś 

licznie jako roślinę leczniczą, lecz na terenie Polski nie wydaje on owoców. Tatarak 

zwyczajny rośnie w wodach stojących i wolno płynących lub na ich obrzeżach. Warto 

wspomnieć, że wydaje on aromatyczny zapach, w szczególności jego kłącze. 
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Fot. 4. Tatarak zwyczajny Acorus calamus 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.miod-malina.pl%2Ftatarak-wlasciwosci-

zastosowanie-

przepisy.html&psig=AOvVaw1gL8RcFRzWhXvI9JCyINCE&ust=1653845261016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAw

QjRxqFwoTCLCgsPfbgvgCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

Ryc. 5. Tatarak zwyczajny Acorus calamus budowa 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FTatarak_zwyczajny&psig

=AOvVaw1gL8RcFRzWhXvI9JCyINCE&ust=1653845261016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCLCgs

PfbgvgCFQAAAAAdAAAAABAJ 
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Kolejną rośliną godną opisania jest jeżogłówka. Jeżogłówka gałęzista Sparganium 

erectum jest byliną wodną wysokości 0,3 - 1,5 metra, o pełzającym kłączu. Natomiast 

jeżogłówka pojedyncza Sparganium simplex różni się od poprzedniego gatunku nie 

rozgałęzionymi łodygami i pojedynczym, gronokształtnym kwiatostanem. Po przekwitnięciu 

żeńskie kwiatostany jeżogłówek przekształcają się w kolczaste kulki, rozpadające się po 

dojrzeniu na drobne orzeszki zakończone dzióbkiem. Występują dość pospolicie nad 

brzegami wód na niżu i w niższych położeniach górskich. 

 

 

Fot. 6. Jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwodne-rosliny.pl%2Fna-gleboka-wode-strefa-30-

100%2Fjezoglowka-

galezista&psig=AOvVaw27sPQNGZ3WuxdCoqQaquHO&ust=1653845790502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQ

jRxqFwoTCNjI1ejdgvgCFQAAAAAdAAAAABAE 
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Fot. 7. Sparganium simplex o dobrze widocznym, nierozgałęzionym pędzie 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzielnik-karpacki.pl%2Fatlas-

roslin%2Froslina%2Fjezoglowka_pojedyncza&psig=AOvVaw3ruby0glDjZbmhDrZLLUz-

&ust=1653845916329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCLiLmanegvgCFQAAAAAdAAAAABAL 

 

Inną wszystkim znaną rośliną jest pałka szerokolistna i wąskolistna. Skupmy się 

kolejno na ich opisach. Pałka szerokolistna Typha latifolia jest byliną o wysokości do 2,5 

metra, o grubym, płożącym się kłączu. Kolba kwiatostanowa składa się z dwóch 

przylegających kwiatostanów: dolnego - żeńskiego i górnego - męskiego. Szerokie i bardzo 

długie liście mają barwę sinozieloną i u dołu opatrzone są pochwami. Pałka wąskolistna 

Typha angustifolia różni się od poprzedniczki węższymi liśćmi i budową kolby, której część z 

kwiatami żeńskimi jest oddzielona nieco od części z kwiatami męskimi. Czasami taka 

przerwa wynosi od 2 do 8 centymetrów.  
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Ryc. 1. Pałka szerokolistna 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%2582ka_szer

okolistna&psig=AOvVaw1nbN7xU2A49IstWWTSWYkm&ust=1653929312493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQj

RxqFwoTCLi0iP6UhfgCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

Fot. 8. Pałka wąskolistna 

Źródło: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frosliny-wodne.pl%2Fstrefa-0-30-przybrzezna%2F381-

typha-angustifolia-palka-

waskolistna.html&psig=AOvVaw3uNShK0LTI2ncueMby3qgf&ust=1653929437592000&source=images&cd=vfe&ved=0CA

wQjRxqFwoTCLCLmb6VhfgCFQAAAAAdAAAAABAO 

 

Oprócz dobrze znanych i kojarzonych roślin ważnymi dla Wisły są też te, o których mniej się 

mówi. Przykładem jest przetacznik błotny Veronica scutellata. Jest to bylina o wysokości od 

10 do 50 centymetrów z cienkim, pełzającym kłączem oraz o długich, drobno ząbkowanych 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%2582ka_szerokolistna&psig=AOvVaw1nbN7xU2A49IstWWTSWYkm&ust=1653929312493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCLi0iP6UhfgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%2582ka_szerokolistna&psig=AOvVaw1nbN7xU2A49IstWWTSWYkm&ust=1653929312493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCLi0iP6UhfgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%2582ka_szerokolistna&psig=AOvVaw1nbN7xU2A49IstWWTSWYkm&ust=1653929312493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCLi0iP6UhfgCFQAAAAAdAAAAABAD
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liściach. Gatunek tej rośliny rośnie zazwyczaj na glebach kwaśnych, czasowo zalewanych lub 

wilgotnych łąkach na niżu i w niższych położeniach górskich. 

 

 

Fot. 9. Przetacznik błotny 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrzetacznik_b%25C5%2

582otny&psig=AOvVaw1KqZrk5SBmwtqMzkU3gAVn&ust=1653932923607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRx

qFwoTCKjksriihfgCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

Innymi roślinami, które upodobały sobie czasowo zalewane obszary są kropidła. W 

szczególności kropidło wodne Oenanthe aquatica. Jest to roślina roczna lub dwuletnia o 

nagiej, bruzdkowanej łodydze, której długość dochodzi do jednego metra. Liście podwodne i 

nawodne o zróżnicowanej budowie, dzięki którym zawdzięczają swoją nazwę. Jest to roślina 

pospolicie rosnąca na polskim niżu i pogórzu. Kropidło wodne dobrze znosi zmiany poziomu 

lustra wody oraz czasowe wysychanie wód. Ważnym jest, że owa roślina jest trująca, a 

zawarte w niej substancje toksyczne są w stanie zabić nawet większe zwierzęta, które ją 

spożyły.  
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Ryc. 2. Kropidło wodne 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKropid%25C5%2582o_

wodne&psig=AOvVaw3kwSGgWBBv5mxg6vk3_ctf&ust=1653933053351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqF

woTCOiIz_eihfgCFQAAAAAdAAAAABAJ 

 

Podobne właściwości ma szalej jadowity Cicuta virosa, który jest również nazywany cykutą. 

Jest on podobny do wcześniej opisywanego kropidła, aczkolwiek łatwo go rozpoznać po 

pierzastosiecznych liściach. Roślina jest powszechnie znana jako trująca, ponieważ Sokrates 

przed śmiercią wypił napar z szaleju jadowitego.  

 

 

 

Fot. 10. Szalej jadowity 

Źródło:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.medonet.pl%2Fzdrowie%2Cszalej-jadowity---

objawy-

zatrucia%2Cartykul%2C1733347.html&psig=AOvVaw1h_o2hOMurDdVdShmmu0Xo&ust=1653933162535000&source=im

ages&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCIDc1rCjhfgCFQAAAAAdAAAAABBU 
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Ryc. 3. “Śmierć Sokratesa”: obraz francuskiego malarza Jacques-Louis Davida z 1787 roku. 

Przedstawia on Sokratesa z trucizną, którą jest napar z szaleju. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Śmierć_Sokratesa 

Zakończenie 

Niniejszy tekst nie jest oczywiście spisem wszystkich gatunków roślin, które zamieszkują 

obszar Wisły. Jest to podjęta próba ukazania, tego jak bardzo zróżnicowany jest świat polskiej 

flory. Wiele osób może twierdzić, że Wisła nie stwarza wystarczających warunków, aby 

roślinność mogła się efektywnie rozwijać, ale nie jest to prawda. Największą przeszkodą dla 

natury jest niestety człowiek, który przez swoje działanie może prowadzić do zniszczenia, a 

nawet wyginięcia wielu gatunków roślin, co w rezultacie prowadzi do trwałego zatracenia 

tych wspaniałych organizmów. Dlatego ważnym jest docenianie piękna i majestatu 

największej polskiej rzeki - Wisły.  
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S jak susza hydrologiczna w dolinie Wisły 
Michał Lipiński 

Zgodnie z definicją IMGW susza hydrologiczna to okres, w którym dochodzi do obniżenia 

się ilości wody w rzekach i jeziorach (tyczy się więc wód powierzchniowych) do poziomów 

poziomu poniżej średniej wartości wieloletniej.46 Najdotkliwiej ten rodzaj suszy dotyka 

rolnictwo, jednak zagrożone pozostaje wiele innych sektorów jak przemysł czy energetyka.47 

W ostatnich latach letnie susze zaczęły być także problemem dla gospodarstw domowych, 

które proszone są przez samorządy o zmniejszenie ilości zużywanej wody-krótsze prysznice, 

niepodlewanie ogródków.48 Pomimo nazywania Wisły “ostatnią dziką rzeką współczesnej 

Europy”, nie jest ona wolna od poruszanego zagadnienia, a w ostatnich latach dochodzi do 

regularnego, znacznego obniżenia poziomu Wisły w okresie wiosenno-letnim w stosunku do 

wieloletnich średnich.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy obok, spowodowanego zmianami klimatycznymi 

zmniejszenia opadów atmosferycznych, jest nieodpowiednia retencja wód.49 Przez lata 

zaniedbań50, korytowanie i betonowanie rzek, dochodzi do zbyt szybkiego odpływania wód 

do Bałtyku. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o potrzebie małej retencji-tworzeniu 

małych zbiorników wodnych na skutek lub w celu spowolnienia odpływania wód z 

określonego obszaru, co wpłynęłoby korzystnie na sytuację hydrologiczną Polski.51  

 

                                                           
46https://www.gov.pl/web/susza/susza 

47Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze 

wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki (2015) 

48https://www.money.pl/gospodarka/susza-w-25-gminach-apeluja-o-ograniczanie-zuzycia-wody-

6651980390808512a.html 

49https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/przyczyny-suszy-odpowiada-za-nia-nie-tylko-brak-deszczu 

50https://klimat.rp.pl/walka-o-klimat/art35905761-zaniedbania-w-gospodarce-wodnej-mszcza-sie-przez-lata 

51 http://www.malaretencja.pl/o-retencji.html 
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Ryc. 1. Mapa zagrożenia suszą hydrologiczną52 

                                                           
52 Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (Wody Polskie, 2020) 
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Do zobrazowania powagi sytuacji należy rozwinąć informację wizualną o statystyki. 

Zagrożone suszą hydrologiczną jest aż 62% dorzecza Wisły, w wyniku wciąż pogarszającej 

się sytuacji hydrologicznej w Polsce, ten obszar będzie się powiększał.53 Poradzenie sobie z 

efektami susz i zmian klimatycznych stanowi jedno z kluczowych zadań stojących przed 

obecną i przyszłą administracją publiczną każdego szczebla. Zbyt powolne inwestycje mogą 

skutkować nie tylko wielomiliardowymi stratami w przyszłości, ale również zmniejszeniem 

bioróżnorodności w wyniku pogorszenia się warunków bytowania. Dotyczy to zarówno samej 

flory i fauny zamieszkującej wodę, jak i żyjących w otoczeniu zbiorników wodnych 

niektórych rodzajów ptaków czy płazów. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Tamże. 
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T jak transport  
Zuzanna Tokarzewska 

 

“Płynie Wisła płynie  

Po polskiej krainie  

A dopóki płynie Polska nie zaginie”  

Nie tylko Wisła płynie, ale także my po niej. Transport rzeczny jest obecny na tej 

najdłuższej rzece Polski od wieków. I choć dzisiaj nie pełni szczególnej roli w gospodarce, w 

przeszłości był potęgą.   

Najstarsze łodzie z terenów Polski mają ponad 4000 lat, a te znalezione w pobliżu Wisły - 

niewiele mniej. Dłubanki te, wykonane z pnia drzewa, służyły głównie do transportu i przewozu 

towarów. Według niektórych badaczy dolna część Wisły była także fragmentem słynnego 

bursztynowego szlaku. Wikingowie zaś Wisłą przemieszczali się na Ruś Kijowską i dalej do 

Konstantynopola. W piastowskiej Polsce równie szybko rzeka ta stała się obiektem 

zainteresowań. Mieszko I w czasie ekspansji na Pomorze wybudował wiele nadwiślańskich 

grodów, dzięki którym mógł kontrolować handel. Odzyskanie Pomorza, a wraz z nim dostępu 

do Bałtyku w XV wieku sprawiło, że duża część polskiego handlu opierała się właśnie na Wiśle. 

W tym czasie za spław drewna i zboża odpowiadało około 5000 flisaków. Nic więc dziwnego, 

że jednym z powodów upadku I Rzeczypospolitej, było właśnie zablokowanie handlu 

wiślanego. W 1765 roku Fryderyk II Wielki założył w Kwidzynie komorę celną, w której 

bezprawnie pobierano podatki od spławianych towarów. Gwoździem do trumny był pierwszy 

rozbiór Polski, po którym Polska utraciła kontrolę nad dolnym biegiem Wisły. Do XIX wieku 

Wisła uważana była za jeden z głównych europejskich szlaków wodnych. To przy niej 

rozwijało się wiele znaczących miast - Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk… Jednak w latach 

80. ubiegłego wieku rozwój żeglugi śródlądowej został wstrzymany. Na szczęście w ostatnich 

latach widać coraz więcej inicjatyw promujących polskie rzeki.  

Wisła, Odra, Warta, przez zaniedbania pod koniec ubiegłego wieku, utraciły  
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żeglowność, a wraz z nią zniknęła zdecydowana większość portów rzecznych i tabor pływający. 

Dziś, jak pisze Czesława Christowa, “Transport rzeczny to zaniedbana i niewykorzystana w 

Polsce gałąź transportu. Długość dróg żeglownych aktualnie eksploatowanych przez żeglugę 

wynosi 3366 km, a zaledwie 10% łącznej ich długości spełnia obowiązujące wymagania 

techniczno – eksploatacyjne”54. Nasz kraj plasuje się na samym końcu Europy pod względem 

odsetka towarów transportowanych rzekami.  

“Żegluga śródlądowa jest XVIII-wieczną gałęzią transportową. Kolej – XIX-wieczną. 

Transport samochodowy i lotniczy – XX-wieczną. A początek naszego XXI wieku to 

intermodal, czyli połączenie, jak najkorzystniejsze dla nadawcy i odbiorcy tych wszystkich 

możliwości przemieszczania ładunku. Kto ma te cztery asy w ręku i dodatkowo jokera w 

postaci żeglugi morskiej, która była od zawsze, może grać globalnie. Ale jeśli ktoś utracił 

chociaż jedną z tych kart, to dziś już nie da się jej wyciągnąć z rękawa, bo to za drogo kosztuje” 

– mówi prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski z Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły 

Logistyki w Poznaniu.  

Transport wodny nie dość, że jest tani, to także ekologiczny. Jest najbardziej 

energooszczędną gałęzią transportu.  “Na przykład 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem 

rzecznym na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas, gdy samochodem jedynie 50 ton, a 

koleją 97 ton.”1 Właśnie z powodu małej szkodliwości transportu fluwialnego na środowisko 

Unia Europejska od lat próbuje rozpowszechnić tę formę transportu. Przyjęto, że to Odra i dolna 

Wisła mają największe znaczenie dla rozwoju tego transportu. Począwszy od wstąpienia Polski 

do UE stopniowo odnawiana jest flota dla przewozów towarowych, a także pasażerskich. 

Promowane są także inicjatywy lokalne, które mają na celu podnoszenie atrakcyjności 

turystycznej obszarów w dolinach rzek.   

W 2005 roku Rada Ministrów przyjęła politykę transportową państwa na lata 2005 - 2025. 

Założono w niej m.in. podwyższenie standardów dróg wodnych Odry i Wisły, wspieranie 

odnowy floty dla przewozów towarowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych 

zmierzających do aktywizacji żeglugi śródlądowej w obsłudze zaopatrzenia aglomeracji i 

rozwoju przewozów pasażerskich, głównie jako elementu  

 

 

 

 

                                                           
54 Cz. Christowa „Transport rzeczny w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej” [w:] Prace naukowe 
Politechniki Warszawskiej z.120, 2018, s. 60. 
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podnoszącego turystyczną atrakcyjność obszarów. Jednak “z ustaleń kontroli wynika, że mimo 

założeń przyjętych w dokumentach rządowych o wspieraniu żeglugi śródlądowej, faktycznie 

następowała degradacja stanu technicznego dróg wodnych oraz dekapitalizacja floty 

armatorów”55.   

Zdaniem Piotra Pawłowskiego, prezesa zarządu Bałtyckiego Terminalu Zbożowego 

żegluga śródlądowa wodna w Polsce nigdy nie będzie miała tej rangi co na zachodzie Europy. 

“Eufemistycznie mówiąc koszty dostępu do infrastruktury są tak duże, że inwestycje mogą 

okazać się nierealne”. Żegluga śródlądowa na dolnej Wiśle to teoretycznie dobry pomysł, ale 

tylko jeśli wybudowane zostaną terminale nad jej brzegami a jest to bardzo kosztowne. Do 

potężnych wydatków dochodzi także niemała cena za nowoczesną flotę.   

Jest jednak wśród polskich badaczy grono takich, którzy pozytywnie patrzą na plany 

dotyczące Wisły. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić czy rozwój transportu rzecznego 

będzie dla Polski opłacalny. Z pewnością jednak w najbliższych latach będziemy świadkami 

prób wsparcia tej gałęzi transportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
55 Tamże, s.68 

Ryc. 1 Widok XVIII-wiecznej Wisły  

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bellotto_View_of_Warsaw_from_Praga.jpg 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bellotto_View_of_Warsaw_from_Praga.jpg 28.05 

https://zeglarski.info/artykuly/slyszeliscie-o-3000-lat-plywania-po-wisle/ 28.05 

file:///C:/Users/Jola/Downloads/Czes%C5%82awa%20Christowa%20(1).pdf 28.05 

 

 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bellotto_View_of_Warsaw_from_Praga.jpg
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bellotto_View_of_Warsaw_from_Praga.jpg
https://zeglarski.info/artykuly/slyszeliscie-o-3000-lat-plywania-po-wisle/
file:///C:/Users/Nitek/Downloads/CzesÅ�awa%20Christowa%20(1).pdf
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U jak uwaga  
Maja Oziemska 

Historia węża, którego szukała cała Polska 

Pierwsze doniesienia o wężu z Warszawy pojawiły się 7 lipca 2018 roku. Na pewnej 

grupie na Facebooku pojawiło się zdjęcie zadziwiająco dużej wylinki. Początkowo odkrywcy 

szacowali wielkość znaleziska na około 2 metry. Zawiadomiona została Służba Ochrony i 

Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Poland. Przeprowadzone przez nich pomiary wykazały 

jednak, że ma ona aż 5.3 metra długości i około 50 centymetrów obwodu. Specjaliści ustalili, 

że wąż jaki ją zrzucił najpewniej należał do Pytonów Tygrysich. Dowiedziano się także, że 

jeśli nadal żyje zwierzę jest wygłodniałe i może szukać pożywienia wśród wiślanych szuwar. 

Na tym etapie, nie było wiadomo skąd dokładnie wzięła się wylinka. Pierwszą teorią 

śledczych był nieodpowiedzialny właściciel. Miał on by wypuścić węża na wolność lub 

zostawić jego wylinkę w ramach żartu, aby wystraszyć społeczność.  Lokalne władze zaczęły 

ostrzegać mieszkańców. Pojawiły się znaki na przywiślańskich moczarach ostrzegające przed 

wężem.  Służby prosiły o ograniczenie nadbrzeżnych spacerów do minimum 

Fot. 1. Znalezionej w okolicach Gassy wylinki. 

 

https://animalrescuepoland.wordpress.com 

Pierwsze dni poszukiwań 

W następnych dniach znalezione zostały ślady poruszającego się gada. Stało się pewne, że 

wąż istnieje i znajduje się na wolności. Śledczym udało się ustalić, że gad porusza się Wisłą i 

jej brzegiem oraz że kieruje się na północ w stronę stolicy. Poszukiwania skupiały się na 

regionie Gassy i Dębicy. W całej Polsce a zwłaszcza Warszawie i okolicach pojawiało się 

coraz więcej doniesień o zaobserwowaniu węża. W stolicy panowała panika, wiele znanych w 
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Internecie osobowości wypowiadało się na ten temat.  Jedną z nich był znany detektyw 

Krzysztof Rutkowski. Uważał on, że zwierzę płynie Wisłą, wyszukiwał go z łódki w 

Warszawie. Mimo zamieszania, osobom zaangażowanym w poszukiwania nie udawało się nic 

więcej ustalić. Zgłoszenia docierały z miejsc w różnych odcinkach rzeki. Jednakże nie wiemy, 

które z nich były prawdziwe. 

Fot 2. Ślady pozostawione przez węża 

 

https://animalrescuepoland.wordpress.com 

Zakończenie poszukiwań 

20 lipca po tygodniach poszukiwań władze postanowiły zawiesić działania w sprawie. 

Wąż nigdy nie został znaleziony i jest możliwe, że do dziś zostaje na wolności. Najpewniej 

nigdy się nie dowiemy co tak naprawdę wydarzyło się z gadem. Służby oficjalne, mimo 

mijającego czasu dalej czekają na nowe wieści o wężu. 

Domniemane miejsca pojawienia się węża oraz teorie z nim związane 

Jedna z teorii na temat dalszego przebiegu sprawy zakłada, że wąż w pewnym momencie 

przebywał w okolicach Otwocka a następnie skierował się do Warszawskiej dzielnicy- 

Wawer. Następnie dalej kierować miałby się na północ i dopłynąć aż Torunia. W pierwszej z 

tych lokalizacji gad miał zaatakować bobra. Nie wiadomo, czy udało mu się zjeść zwierzaka. 

Wędkarz, który zgłosił wydarzenie jest przekonany, że gad, którego widział to poszukiwany 

pyton. Nie udało się, jednakże znaleźć żadnego innego dowodu na jego obecność.  
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Na Wawrze wąż miał wylegiwać się na plaży. Według dziennika internetowego Fakt.pl 

pan Mirosław powiedział: “Mój znajomy widział tego węża, jak wygrzewał się na piasku przy 

starej tamie. Podobno był gigantyczny". Te doniesienia oznaczały by to, że gadowi udało się 

przepłynąć Wisłę. Tą teorie popierają późniejsze poszukiwania pracowników SORZ. Zespół 

znalazł przy samej rzece nieświeże odchody węża, a pies śledczy “Koka” dwukrotnie 

doprowadził służby do Wisły. Pojawiło się także doniesienie o obecności węża koło mostu 

Świętokrzyskiego w Warszawie. Oznaczało by to, że gad dalej porusza się na północ. 

Zgadzało by się to w wcześniejszym potwierdzonym kierunkiem jego podróży. Ostatnie 

zgloszenie o obecności węża pochodzi z Torunia. 23 lipca dziennik express bydgoski doniósł, 

że węża widziała kobieta na moście w Toruniu. Zgłoszenie zostało przyjęte na 112, lecz nie 

udało się ponownie skontaktować z świadkiem. Nie wiemy więc czy było to faktyczne 

zgłoszenie czy „prank call” 

Mapa z zaznaczonym położeniem zgłoszeń obecności węża 

 

https://www.google.com/maps/ 

Jednakże pojawiały się także sprzeczne do wcześniejszej teorii doniesienia. W tym 

samym czasie, gdy wąż miałby znajdować się na Wawrze, widzieli go policjanci z okolic 

Góry kalwarii. Oni także przekonani są, że mieli racje. Sugerowało by to, że gad 

przemieszczał się w przeciwnym kierunku niż inne znaki sugerują. Mogło by to tłumaczyć, 

dlaczego zwierzę nie zostało nigdy znalezione. 

W mojej opinii pyton, którego wylinkę znaleziono został wypuszczony przez 

nieodpowiedzialnego właściciela. Następnie zwierzę uciekło do rzeki i skierowało się na 
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północ. Do tej pory nie pojawiły się informacje o napotkanych zwłokach ani zrzuconej 

kolejnej skórze, więc gdziekolwiek się znajduje musi być to miejsce odizolowane. Mam 

nadzieje, że kiedyś wąż się znajdzie i dowiemy się co się z nim stało. 
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jeziorna/ 

https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/10/kolejna-doba-poszukiwan-weza/ 

https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/12/pyton-tygrysi-dzialania/ 

 

 

 

 

 

 

https://warszawawpigulce.pl/nad-wisla-odkryto-przerazajace-znalezisko-uwazajcie-na-siebie/
https://warszawawpigulce.pl/poszukiwania-pytona-ktory-zrzucil-wylinke-ma-szesc-metrow-wyglodnialy-i-agresywny/
https://podroze.onet.pl/aktualnosci/animal-rescue-polska-nad-wisla-moze-przebywac-niebezpieczny-waz/7xcs9j1
https://viva.pl/ludzie/newsy/pyton-tygrysi-nad-wisla-jak-wyglada-gdzie-sie-znajduje-otwock-piaseczno-114035-r1/
https://www.rdc.pl/informacje/waz-ktorego-nie-bylo-minal-rok-od-poszukiwan-pytona-tygrysiego-nad-wisla/
https://www.wprost.pl/kraj/10138952/poszukiwany-nad-wisla-pyton-sluzyl-do-rozbieranych-sesji-fotograf-zglosil-sie-na-policje.html
https://www.wprost.pl/kraj/10138952/poszukiwany-nad-wisla-pyton-sluzyl-do-rozbieranych-sesji-fotograf-zglosil-sie-na-policje.html
https://www.wprost.pl/kraj/10142879/pyton-tygrysi-widziany-w-warszawie-zglosili-sie-swiadkowie.html/
https://wiadomosci.wp.pl/pyton-tygrysi-w-wisle-dramatyczne-nagranie-z-poscigu-za-konarem-i-kolejne-potwierdzone-slady-weza-6277102790457473a
https://wiadomosci.wp.pl/pyton-tygrysi-w-wisle-dramatyczne-nagranie-z-poscigu-za-konarem-i-kolejne-potwierdzone-slady-weza-6277102790457473a
https://expressbydgoski.pl/6metrowy-pyton-jest-w-toruniu-kobieta-widziala-w-wisle-ogromnego-weza/ar/13359363
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/pyton-wciaz-nieuchwytny-przeplynal-wisle/3336t91#:~:text=Coraz%20wi%C4%99ksza%20panika%20na%20Mazowszu,przep%C5%82yn%C4%85%C5%82%20na%20drug%C4%85%20stron%C4%99%20rzeki
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/pyton-wciaz-nieuchwytny-przeplynal-wisle/3336t91#:~:text=Coraz%20wi%C4%99ksza%20panika%20na%20Mazowszu,przep%C5%82yn%C4%85%C5%82%20na%20drug%C4%85%20stron%C4%99%20rzeki
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/pyton-wciaz-nieuchwytny-przeplynal-wisle/3336t91#:~:text=Coraz%20wi%C4%99ksza%20panika%20na%20Mazowszu,przep%C5%82yn%C4%85%C5%82%20na%20drug%C4%85%20stron%C4%99%20rzeki
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/20/pies-na-tropie-pytona-tygrysiego/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/10/4-dzien-poszukiwan-weza/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/08/trwaja-poszukiwania-pytona-tygrysiego/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/08/poszukiwania-blisko-6metrowego-weza-w-gassach-gm-konstancin-jeziorna/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/08/poszukiwania-blisko-6metrowego-weza-w-gassach-gm-konstancin-jeziorna/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/10/kolejna-doba-poszukiwan-weza/
https://animalrescuepoland.wordpress.com/2018/07/12/pyton-tygrysi-dzialania/
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W jak Wisła w Warszawie 
Marta Bedełek 

Wisła to najdłuższa i najważniejsza rzeka w Polsce. Jej położenie miało ogromne znaczenie w 

powstaniu Warszawy. Przepływająca woda jest niezwykłym punktem metropolii, miejscem zarówno 

pięknym, jak i pożytecznym. Z pewnością odwiedzając stolicę, nie można pominąć atrakcji, jakie 

oferuje ten hydronim. 

Mimo, iż mówimy o środku miasta, to przyroda nad Wisłą potrafi zaprzeć dech  

w piersiach. Najbardziej w oczy rzuca się fakt, że Wisła to tzw. „ostatnia dzika rzeka Europy”. Dzięki 

nieuregulowanym brzegom zachowany jest naturalny krajobraz  

i ekosystem. Dodatkowo jest to niezwykła atrakcja, z której korzystają warszawiacy każdego lata. Nad 

rzeką można zaobserwować takie ptaki jak kormorany, gągoły, czaple i bieliki56. Na obszarze stosuje 

się również rożne metody ochrony przyrody, jednymi z ciekawszych jest tworzenie stałej wyspy i 

ławicy na Golędzinowie.57 

Ryc. 1. Obszar pracy nad stałą wyspą i ławicą na Golędzinowie 

źródło: 

http://wislawarszawska.pl/goledzinow-tworzenie-stalej-wyspy-i-lawicy/ 

                                                           
56 https://wislawarszawska.pl/o-ptakach/gatunki/  

57 http://wislawarszawska.pl/goledzinow-tworzenie-stalej-wyspy-i-lawicy/  

http://wislawarszawska.pl/goledzinow-tworzenie-stalej-wyspy-i-lawicy/
https://wislawarszawska.pl/o-ptakach/gatunki/
http://wislawarszawska.pl/goledzinow-tworzenie-stalej-wyspy-i-lawicy/
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Na brzegach rzeki znajdują się historyczne budowle, jedną z nich jest Cytadela, wybudowana po 

powstaniu listopadowym na rozkaz cara58. Miała ona budzić trwogę  

w mieszkańcach miasta. Była też więzieniem dla uczestników powstań narodowych. Dziś pełni ona 

funkcję siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych oraz muzeum. 

Wisła to atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i turystów – zawdzięczamy to bulwarom, 

znajdującym się na lewym brzegu, przy których mieszczą się liczne restauracje i bary. Promenadę 

przystraja pomnik syrenki, czyli symbol Warszawy. W okresie letnim między lewym a prawym 

brzegiem rzeki kursuje darmowy prom turystyczny. 

Fot. 1. Bulwary Wiślane 

źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/bulwary-wislane-w-warszawie-dojazd-parkingi-

atrakcje/ar/c4-4702509 

Nie sposób nie wspomnieć o mostach, które pozwalają nam się przemieszczać między lewą i 

prawą stroną Warszawy. W stolicy znajduje się ich dziesięć – dziewięć z nich jest dostępnych dla 

pieszych i samochodów, a jeden – średnicowy – to most kolejowy59. Najstarszy jest most 

                                                           
58 http://wislawarszawska.pl/cytadela-warszawska/  

59 https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/mosty-warszawskie-aa-Afce-wtB8-

tYrQ.html 

https://warszawa.naszemiasto.pl/bulwary-wislane-w-warszawie-dojazd-parkingi-atrakcje/ar/c4-4702509
https://warszawa.naszemiasto.pl/bulwary-wislane-w-warszawie-dojazd-parkingi-atrakcje/ar/c4-4702509
http://wislawarszawska.pl/cytadela-warszawska/
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/mosty-warszawskie-aa-Afce-wtB8-tYrQ.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/mosty-warszawskie-aa-Afce-wtB8-tYrQ.html
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Poniatowskiego, wybudowany w 1914 roku, a najnowszy - Południowy łączący Wilanów z Wawrem, 

wybudowany w 2020 roku60. 

Ryc. 2. Warszawskie mosty drogowe – istniejące i planowane 

źródło: 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26612389,w-warszawie-otwieraja-dziewiaty-

najdluzszy-most-gdzie-powstanie.html  

Rola Wisły w Warszawie jest szczególna. Rzeka miała ogromne znaczenie w historii miasta, 

również jako szlak komunikacyjny. Obecnie stanowi przede wszystkim źródło wody dla 

                                                           
60https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/za-3-lata-warszawa-bedzie-miala-

nowy-most-aa-89ND-HGWv-pj4b.html 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26612389,w-warszawie-otwieraja-dziewiaty-najdluzszy-most-gdzie-powstanie.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26612389,w-warszawie-otwieraja-dziewiaty-najdluzszy-most-gdzie-powstanie.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/za-3-lata-warszawa-bedzie-miala-nowy-most-aa-89ND-HGWv-pj4b.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/za-3-lata-warszawa-bedzie-miala-nowy-most-aa-89ND-HGWv-pj4b.html
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mieszkańców, a jako ostoja dzikiej przyrody pełni także funkcję miejsca rekreacji oraz atrakcji 

turystycznej. Bez wątpienia Wisła wpłynęła pozytywnie na rozwój stolicy 
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Z jak zwierzęta wiślańskie 
Matylda Podkaminer-Ligaj 

Wisła wyróżnia się swoją długością liczącą 1047 km, niezwykle zróżnicowanym 

ekosystemem, a jej brzegi - niskim stopniem uregulowania i ingerencji człowieka. Te cechy 

sprawiają, że jest unikatowym obiektem przyrodniczym wyróżniającym się na tle świata. 

Wody, doliny i przylegające do nich obszary leśne stanowią bogate siedlisko zwierząt. Na 

obszarze dorzecza Wisły znajduje się 16 rezerwatów przyrody, 7 obszarów chroniących ptaki 

oraz 13 obszarów ochrony siedlisk61.   

 Niektóre zwierzęta przebywają nad Wisłą na stałe, a inne korzystają z korytarza 

ekologicznego, który tworzy bieg rzeki. Na biocenozę jej wód składają się ponad 44 gatunki 

ryb, m.in. płoć, karp, pstrąg, sandacz i sum oraz przedstawiciele gatunków wędrownych 

takich jak troć, węgorz, minóg rzeczny, ciosa, certa czy jesiotr zachodni.  

 

Fot. 1. Jesiotr zachodni 

 

Źródło: http://jollydiver.com/fauna-i-flora/jesiotr-zachodni/ 

 

Wśród gatunków chronionych ryb, które tworzą ekosystem Wisły wyróżnia się m.in. łososia, 

parposza, jesiotra, minoga, piskorza, kiełbia białopłetwego, kozę i różankę.  

 

                                                           
61 Baza danych pl.wikipedia.org 

http://jollydiver.com/fauna-i-flora/jesiotr-zachodni/
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Fot. 2. Koza pospolita 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koza_pospolita 

Niektóre z powyżej wymienionych gatunków ryb są uznawane za zagrożone wyginięciem. 

Głównymi czynnikami stanowiącymi niebezpieczeństwo jest przełowienie, zanieczyszczenie 

wód i środowiskach życia oraz blokowanie dostępu ryb wędrownych do pierwotnych tarlisk 

poprzez zabudowę rzeki zaporami. Szczególne bogactwo gatunków zwierząt dolnej Wisły 

wynika z rozległości tego fragmentu rzeki oraz otwartej drogi migracji ryb między nim a 

Morzem Bałtyckim.  

Nadwiślański ekosystem tworzą również przedstawiciele innych gromad - płazów oraz 

gadów. Zamieszkują dolinę Wisły na całej jej długości, jednak w największej intensywności 

grupy zostały zaobserwowane w środkowym biegu rzeki na obszarach i w okolicach 

starorzeczy, Jeziora Kiełpińskiego, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz przy 

warszawskim odcinku  rzeki. Do najbardziej powszechnych płazów zamieszkujących 

wymienione tereny należą ropucha szara, żaba trawna i rzekotka drzewna. Grupa rzadziej 

występujących gatunków objętych ochroną lub obserwowanych składa się z kumaka 

nizinnego, traszki grzebieniastej i żaby moczarowej.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koza_pospolita
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Fot. 3. Traszka grzebieniasta 

Źródło:https://wislawarszawska.pl/wp-content/uploads/2015/04/S%CC%81 

wiat_zwierza%CC%A8t doliny Wis%C5%82y płazy-i-gady.pdf 

Fot. 4. Żaba moczarowa  

 

Źródło:https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/zaba-moczarowa-opis-

wystepowanie-i-zdjecia-plaz-zaba-moczarowa-ciekawostki,24419.html 

 

Zbiorowisko gadów zamieszkujących obszar doliny Wisły nie jest tak bogate i różnorodne jak 

innych gromad zwierząt. Do tej grupy zalicza się takie gatunki jak: pospolite jaszczurka 

zwinka czy jaszczurka żyworodna zamieszkujące Puszczę Kampinoską; padalec, zaskroniec i 

żmija zygzakowata.  

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/zaba-moczarowa-opis-wystepowanie-i-zdjecia-plaz-zaba-moczarowa-ciekawostki,24419.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/zaba-moczarowa-opis-wystepowanie-i-zdjecia-plaz-zaba-moczarowa-ciekawostki,24419.html
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Fot. 5. Jaszczurka żyworodna 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_%C5%BCyworodna 

Nadzwyczajnie unikatowa i bogata jest fauna meandrującego środkowego biegu Wisły, w 

którym siedliska założyło wiele gatunków ssaków oraz ptaków. Powodem tego jest 

szczególna ochrona, którą został objęty najbardziej dziki fragment rzeki - na mocy Konwencji 

Ramsarskiej, której Stroną Polska jest od 1978 roku62, wyznaczone obszary wodno-błotne 

mają być chronione przed degradacją i zanikaniem. Dolina środkowej Wisły została 

ukształtowana przez erozję i akumulację fluwialną, dzięki którym jej nadbrzeża 

charakteryzują się budową terasową. Są porośnięte licznymi, złożonymi kompleksami 

roślinnymi - łąkami aluwialnymi, grądami i łęgami. Te ostatnie, złożone z olch, wierzb, topol, 

jesionów i dębów, zaliczane są do najbardziej zróżnicowanych, pod względem przyrody, 

obszarów w Europie i są przystosowane do dynamicznych zmian stanów wody. Łęg stanowi 

dla zwierząt korytarz migracyjny.  

 

 

 

 

 

                                                           
62 dane www.gov.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_%C5%BCyworodna
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Fot. 6. Lasy łęgowe  

 

Źródło: https://zzw.waw.pl/2017/05/12/dlaczego-lasy-legowe-sa-tak-cenne/ 

Kompleksy roślinne dorzecza Wisły zamieszkane są przez ponad 40 gatunków ssaków. 

Wbrew oczekiwaniom, gęstym skupiskiem zwierząt tej gromady jest prawy brzeg Wisły na 

terenie Warszawy, w którym powstawaniu siedlisk sprzyjały liczne rozlewiska i starorzecza. 

Do gatunków ssaków zamieszkujących dolinę należą m.in. jeże, krety, piżmaki, myszy, 

bobry, nocki, łasice, jenoty, borsuki, łosie i jelenie.  

 

Fot. 7. Piżmak 

 

Źródło: http://zwierzetalowne.pl/zwierzeta-lowne/pizmak/ 

 

 

 

https://zzw.waw.pl/2017/05/12/dlaczego-lasy-legowe-sa-tak-cenne/
http://zwierzetalowne.pl/zwierzeta-lowne/pizmak/
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Fot. 8. Nocek rudy 

 

Źródło: http://www.kimpictures.pl/?pl/nocek-rudy-myotis-daubentonii 

Wisła i jej doliny stanowią naturalne środowisko ponad 70% gatunków ptaków lęgowych 

żyjących w Polsce - jest to około 180 gatunków63. Gromada ptaków na tym obszarze jest 

najbardziej okazała ze wszystkich. Obszar ten, umożliwił im budowę gniazd w koronach 

drzew przybrzeżnych i na wyspach rzecznych. Do charakterystycznych dla tego siedliska i 

zagrożonych wyginięciem gatunków należy m.in. mewa pospolita, sieweczka rzeczna, 

rybitwa zwyczajna, brodziec piskliwy, dziwonia, tracze i kaczki krzyżówki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 dzikiezycie.pl - ,,Królowa i jej problemy” autor: Radosław Szymczuk 

http://www.kimpictures.pl/?pl/nocek-rudy-myotis-daubentonii
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Fot. 9. Sieweczka rzeczna 

 

Źródło:https://naturapolska.blogspot.com/2019/05/sieweczka-rzeczna-wiosna-nasza-

jesien 

Fot. 10. Dziwonia zwyczajna 

 

Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpodacini 
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https://wislawarszawska.pl/legi-nadwislanskie/
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Ź jak źródło 
Mateusz Sędek 

Ze stoków Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim wypływają dwa źródłowe potoki Wisły – 

lewy to Czarna Wisełka (długość 9 km), a prawy – Biała Wisełka (7 km). Oba potoki uchodzą 

do Jeziora Czerniańskiego – sztucznego zbiornika zaporowego, z którego wypływają już jako 

Wisełka. Po 2 km uchodzi do niej z prawej strony Malinka (8 km), która wypływa ze zboczy 

Malinowskiej Skały i Zielonego Kopca. 

Malinkę uznać można za trzeci źródłowy potok Wisły, albowiem to w miejscu jej ujścia 

Wisełka przyjmuje nazwę Wisła (lub Mała Wisła – ta nazwa obejmuje odcinek rzeki aż do 

początku jej kilometrażu przy ujściu Przemszy koło Oświęcimia), a ponadto jest objęta 

rezerwatem przyrody „Wisła”, w którego skład wchodzą Czarna Wisełka, Biała Wisełka, 

Wisełka i Malinka razem ze swoimi dopływami. 

Najdłuższym potokiem źródłowym Wisły jest Czarna Wisełka i to od jej źródeł liczona jest 

długość rzeki (1047 km). Za główny początek Wisły należy więc uznać źródła Czarnej Wisełki, 

położone na południowo-zachodnim skłonie Baraniej Góry, pod jej bocznym wierzchołkiem, 

Wierchem Wisełka, na wysokości ok. 1130 m n.p.m. Źródła znajdują się na terenie podmokłym 

i mają postać wykapów, z których wypływa kilka cieków zlewających się w jeden potok – 

Czarną Wisełkę2. Po drodze do Jeziora Czerniańskiego uchodzi do niej kilka dopływów, z 

których nazwane są dwa prawe – Wolny i Ciepła. Czarna Wisełka przepływa obok schroniska 

PTTK Przysłop pod Baranią Górą, na dalszym odcinku aż do jej końca doliną przebiega droga 

dojazdowa do schroniska, na której wyznakowano czerwony i czarny szlak pieszy PTTK. Same 

źródła potoku nie są udostępnione do zwiedzania. 

Kolejny źródłowy potok Wisły to Biała Wisełka, zwana również Białką. Jej źródła znajdują 

się na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry, na wysokości ok. 1080 m n.p.m. Leżą w 

skalnym zagłębieniu, najsilniejsze z nich otoczone jest przez piaskowce istebniańskie. Do 

Białej Wisełki po chwili uchodzi Potok Wątrobny (z lewej strony), a po połączeniu się z nim 

tworzy ona zespół wodospadów zwanych Kaskadami Rodła. Składa się na nie ok. 25 

wodospadów i progów rzecznych, z których najwyższy ma wysokość 5 m.      W kaskadach 

widoczne są odsłonięcia fliszu karpackiego. Ich nazwa pochodzi od znaku o kształcie Wisły 

utworzonego przed II wojną światową przez Związek Polaków w Niemczech. Za 

wodospadami, przy Wrotach Kubisza, do Białej Wisełki z prawej uchodzi potok Roztoczny, 

zasilony wcześniej przez potok Głąbczański. Od tamtego miejsca rzeka kieruje się na zachód, 



141 
 

do Jeziora Czerniańskiego. Na tym odcinku również widać odsłonięcia fliszu, a przed ujściem 

utworzyły się kolejne progi rzeczne. Do Białej Wisełki uchodzą też potoki Równiański, 

Bobrowski i Czarny (wszystkie z lewej). Wzdłuż rzeki przebiega droga, po której 

poprowadzono niebieski szlak pieszy PTTK (dalej biegnie on na Baranią Górę). Obszaru 

źródliskowego, podobnie jak w przypadku Czarnej Wisełki, nie można oglądać z bliska. 

Ostatni ciek uznawany za jeden ze źródłowych potoków Wisły to Malinka, położona 

najdalej na północ z rzek tworzących Wisłę. Źródła Malinki leżą na wysokości ok. 950 m n.p.m. 

na zachodnich stokach Zielonego Kopca i Malinowskiej Skały. Potok tworzy się z większej 

liczby cieków i płynie na zachód w stronę ujścia do Wisełki, która od tamtego miejsca nazywa 

się już Wisłą. Dolina Malinki jest najbardziej przekształcona przez człowieka z wymienionych 

w tekście, jest bowiem dość gęsto zabudowana, prowadzi nią uczęszczana droga z Wisły do 

Szczyrku, a blisko końca doliny znajduje się skocznia narciarska. Do źródeł Malinki można 

dojść nieoznakowaną drogą od strony Przełęczy Salmopolskiej lub z doliny Białej Wisełki 

(wzdłuż potoku Głąbczańskiego)5. Źródła nie są objęte ochroną rezerwatową. 

Omawiany obszar w większości leży na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 

i znajdują się w nim dwa rezerwaty przyrody. Wspomniany wyżej rezerwat „Wisła” to rezerwat 

wodno-faunistyczny. Utworzono go w 1959 roku w celu ochrony populacji pstrąga 

potokowego6, obecnie jednak jest ona w dobrym stanie tylko w Malince. W Czarnej Wisełce 

pstrąg już nie występuje, w Białej Wisełce podtrzymywany jest przez sztuczne zarybianie. 

Źródła Białej i Czarnej Wisełki są ponadto objęte rezerwatem leśnym „Barania Góra”, który 

powstał w roku 1953 dla ochrony obszarów źródliskowych Wisły oraz zespołów leśnych na 

stokach Magurki Wiślańskiej, Baraniej Góry i Równiańskiego Wierchu7. 

Wisła nie ma zatem jednego oczywistego źródła – składa się z kilku potoków źródłowych 

łączących się w jedną rzekę. Za jej właściwy początek należy jednak uznać źródła Czarnej 

Wisełki, która jest najdłuższym z cieków tworzących Wisłę. 

Bibliografia: 

1. Praca zbiorowa: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 1992 (wyd. II). 
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Ż jak Żuławy Wiślane 
Alicja Ziółek 

Jedyna kraina, gdzie ludzie żyją powyżej i poniżej poziomu morza. Została stworzona przez 

człowieka, jest płaska i poprzecinana siecią kanałów oraz rowów.  

Ryc. 1. Położenie Żuław Wiślanych 

 

Źródło: 313.54 Żuławy Wiślane - Żuławy Wiślane – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować położenie Żuław, moglibyśmy powiedzieć, że 

znajdują się one w trójkącie: pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem oraz Białą Górą. Ze względu 

na lokalizację, nazywa się je również „Deltą Wisły”. Obszar ten powstał w wyniku 

deltotwórczej działalności Wisły. Cechą rozpoznawczą terenu są liczne wały 

przeciwpowodziowe. Poza czynnikami przyrodniczymi, duży wpływ na Żuławy Wiślane 

mieli też ludzie. W zamierzchłych czasach zamieszkiwali tu Mennonici, którym 

zawdzięczamy aktualny krajobraz.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane#/media/Plik:313.54_%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane.png
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Fot. 2. Mennonicki tradycyjny strój 

 

Źródło: W poszukiwaniu zabytków kujawsko-pomorskich | Konstelacje Kujawsko-Pomorskie 

BLOG 

Byli to osadnicy, którzy pojawili się w 16 wieku. Uciekali przed prześladowaniami na tle 

religijnym. Szukali swojego miejsca w świecie, gdzie mogliby spokojnie rozwijać swoje 

wartości i zaznać szczęścia. Zbiegło się to w czasie, kiedy na terenie Żuław dochodziło do 

wielkich powodzi. Mało kto chciał więc zamieszkać w tamtym miejscu. Z tego powodu Rada 

Miasta Gdańska zdecydowała się przekazać ten teren do użytku właśnie Mennonitom, którzy 

byli bardzo zdesperowani. W tym czasie następował rozwój polskiej tolerancji religijnej. 

Przystosowanie Żuław było czasami wręcz walką ludzi z przyrodą. Wymagało to 

szczególnych umiejętności. Mennonici wykazali się jednak niezwykłą cierpliwością oraz 

wiedzą, jako że pochodzili z okolic Niderlandów i byli przyzwyczajeni do terenów 

podmokłych. Dzięki ich zaangażowaniu i odpowiedniej pracy, wytworzył się niezwykły 

mikroklimat. Nikt tak jak oni nie potrafił zadbać o tę okolicę. Pozwolili się jej rozwijać i 

wykorzystali skutki powodzi na swoją korzyść.  

Niestety pomimo ogromnych zasług, w 18 wieku doszło do zmiany polityki i Mennonici 

zostali wypędzeni. Oczywiście mieli możliwość pozostania, jednak kosztem tożsamości, 

czym nie chcieli ryzykować. 

 

http://konstelacje.kujawsko-pomorskie.travel/w-poszukiwaniu-zabytkow-kujawsko-pomorskich-2/
http://konstelacje.kujawsko-pomorskie.travel/w-poszukiwaniu-zabytkow-kujawsko-pomorskich-2/
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Fot. 3. Zdjęcie Anny German na legitymacji studenckiej 

 

Źródło: Anna German-legitymacja studencka (cropped) - Anna German – Wikipedia, wolna 

encyklopedia 

Ciekawostką jest, że Anna German (znana polska piosenkarka i aktorka, a z 

wykształcenia geolożka!) była z pochodzenia Mennonitką. Jej rodzina silnie kultywowała 

tradycje i była dumna ze swoich korzeni, a matka nawet potrafiła posługiwać się ich 

specyficznym językiem (Plautdietsch)! 

 

Fot. 4. Danie z raków. Źródło: Raki - zapomniane dziedzictwo polskiej kuchni - Podróże 

(onet.pl) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_German#/media/Plik:Anna_German-legitymacja_studencka_(cropped).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_German#/media/Plik:Anna_German-legitymacja_studencka_(cropped).jpg
https://podroze.onet.pl/kulinaria/raki-zapomniane-dziedzictwo-polskiej-kuchni/6kq7yze
https://podroze.onet.pl/kulinaria/raki-zapomniane-dziedzictwo-polskiej-kuchni/6kq7yze
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Żuławy Wiślane charakteryzują się wyjątkową odrębnością regionalną na tle innych 

terenów. Zawdzięcza to głównie głęboko zakorzenionej kulturze osadników, która była 

zupełnie inna od okolicznych społeczności. Niesamowite jest to, że pomimo tego że byli 

niezbyt liczną grupą, to udało im się uniknąć przejmowania cech miejscowych. Byli długi 

czas odporni na zmianę języka, tradycji i innych zwyczajów. 

Z tego powodu, lokalna kuchnia jest niezwykle rozbudowana i często bliższa 

holenderskiej niż polskiej. Zagłębiając się, możemy zauważyć wpływ trybu życia 

społeczności na ich posiłki. Odkrywając dietę Żuław, możemy wiele nauczyć się o historii. Z 

początku, gdy przystosowanie tych obszarów do życia wymagało ciężkiej pracy, jadało się 

tłusto i „do pełna”. Oczywiście elementem wręcz obowiązkowym był alkohol, zwłaszcza przy 

pracy, do której miał „motywować”. Same nazwy miejscowości, takie jak: Rakowe Pole, 

Rakowo itd. Są istotną informacją o przeszłości. Jako że Żuławy Wiślane były przepełnione 

różnymi kanałami, żyło w nich wiele zwierząt. W tym właśnie raki, w które obfitowały 

lokalne miejscowości.  Aktualnie kojarzą nam się z czymś luksusowym, ale wtedy były 

podstawą wielu dań, „trzonem” Żuławskiej kuchni. Pozostałością po Mennonitach jest 

rozwinięte serowarstwo. Słynęli oni ze swoich serów, ale nie tylko. Od produkowanej przez 

nich kiełbasy powstało nawet określenie „dobre jak kiełbasa mennonicka”! Zawdzięczamy 

tym osadnikom niesamowitą część kultury Żuławskiej, z czego mało kto zdaje sobie sprawę. 

Fot. 5. Muzeum Żuławskie 

 

Źródło: Żuławski-Park-Historyczny-1-1.jpg (800×534) (rybackabrac.pl) 

https://rybackabrac.pl/wp-content/uploads/2017/02/%C5%BBu%C5%82awski-Park-Historyczny-1-1.jpg
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Ważne jest, aby przypominać o ich wpływie na naszą historię i nie pozwalać zaniknąć 

niesamowitej Żuławskiej kuchni. Koniecznie podczas podróży wybierzcie się do Muzeum 

Żuławskiego. Poznacie tam dużo więcej ciekawostek oraz lepiej wczujecie się w tamtejszy 

klimat. Może będziecie mieli okazję zakochać się w żuławskiej kuchni? Myślę, że warto 

zaryzykować! 

Bibliografia: 

Bogna Lipińska „Żuławy Wiślane – ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu” 

(2011), s. 9-31 

Od krzyżackiej kury po mennonicką kiełbasę. Tak jadano na Żuławach – kuchnia żuławska – 

Pomorskie.travel 31.05.2022 

Mennonici – Pomorskie.travel 31.05.2022 

Weekend na Żuławach – Pomorskie.travel 31.05.2022 

80 lat temu urodziła się Anna German [wywód przodków] - More Maiorum 31.05.2022 

Żuławy Wiślane – Wikipedia, wolna encyklopedia 31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pomorskie.travel/artykuly/kuchnia-zulawska/
https://pomorskie.travel/artykuly/kuchnia-zulawska/
https://pomorskie.travel/artykuly/menonici/
https://pomorskie.travel/artykuly/weekend-na-zulawach/
https://moremaiorum.pl/80-lat-temu-urodzila-sie-anna-german-wywod-przodkow/#:~:text=14%20lutego%201936%20r.%20w%20uzbeckim%20miasteczku%20Urgencz,Rodzicami%20Anny%20byli%20Eugeniusz%20German%20oraz%20Irma%20Martens.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane
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Słowo końcowe lub jak kto woli zakończenie 
Ziemia składa się w większości z wody prawie 97% jej zasobów to woda we 

wszechoceanie. 3% zasobów to woda słodka. Rzeki stanowią nie całe 2% wody słodkiej. A ile 

z tego przypada na Wisłę? Pewnie jakiś ułamek promila. Ale czy to znaczy, że jest nie 

ważna? Jest w dzisiejszych czasach najważniejsza! 

Odra umarła! Odra umierała na naszych oczach. Nie była to przyczyna naturalna. To 

zrzut ścieków, który przyczynił się do wzrostu zasolenia w rzece. Wzrost zasolenia przyczynił 

się do rozwoju złotych alg. A złote algi do zmiany stężenia tlenu w rzece. Śmierć Odry nie 

jest więc spowodowana czynnikiem naturalnym o czym świadczą opinie polskich 

hydrologów, biologów. Na odrodzenie ekosystemu w Odrze potrzeba jest minimum 30-35 lat. 

Nigdy nie myślałem, że na żywo będę śledził zabójstwo ekosystemu. Jestem przerażony tym, 

że może do tego dojść w tak krótkim czasie. Jestem przerażony tym, że to dotknie Wisłę. 

Wisła wysycha. Wisła umiera!! Wisła umiera na skutek zmian klimatycznych. Zimy 

są coraz łagodniejsze. Brak jest pokrywy śnieżnej. A ona jest głównym elementem 

napędzającym źródła polskich rzek. Lata są coraz gorętsze. Zwiększa się parowanie. Poziom 

wody opada zmniejsza się ilość tlenu. Czy to nie przypomina katastrofy na Odrze? A dodajmy 

do tego nie znane zrzuty ścieków. Oraz spływ nawozów z rolnictwa. Dla wielu to tylko rzeka.  

Płynie Wisła płynie 

           Po polskiej krainie 

           Po polskiej krainie 

                                      A dopóki płynie Polska nie zaginie 

Do kiedy cytat z tej piosenki patriotycznej będzie aktualny? Zastanówmy się wszyscy. 

P.S Składam serdeczne podziękowania wszystkim autorom artykułów. Największej 

podziękowania za pomoc i zaangażowanie składam dr. Przemysławowi Ziai bez którego ta 

publikacja by nie powstała.  

 

Michał Nitek 

 


