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1. Informacje ogólne

Autorzy rozdziału: Daria Hołownia, Łukasz Bakuła.

1.1. Sponsorzy

Obóz został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu, pomocy i patronatowi następu-

jących instytucji:

• Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

• Dyrekcji Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,

• Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „ABRUKO” Sp. z o.o. we Władysławowie,

• Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo” we Władysławowie,

• Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku,

• Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku,

• Firmy Techno-Service S.A. w Gdańsku,

• Gdańskiego Klubu Płetwonurków „Rekin”,

• Baru „Pod Sosną” we Władysławowie.

Dziękujemy również Katedrze Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Poli-

techniki Gdańskiej za wypożyczenie sprzętu laboratoryjnego i komputerowego oraz Katedrze 

Technologii Tłuszczów za wypożyczenie aparatu Ruttnera.

1.2. Cel obozu

Celem obozu było zapoznanie uczestników z wybranymi problemami ekologicznymi 

obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo w rozwiązy-

waniu tych problemów. Ocena możliwości bardziej przyjaznego dla środowiska funkcjonowa-

nia gospodarki w strefie wybrzeża stanowi ważny element szkolenia pozauczelnianego stu-

dentów. Podczas letnich obozów naukowo-badawczych, uwzględniających technologie pro-

dukcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną i konfrontują ja z zapotrze-

bowaniem  na  badania  naukowe.  Studenci  starszych  lat  często  kontynuują  problematykę, 

z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach dyplomowych, zaś absolwenci podejmują w od-
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powiadającej dyscyplinie prace doktorskie. Aktywne uczestnictwo w obozie i przygotowanie 

sprawozdania jest podstawą do zaliczenia praktyki wymaganej programem studiów. Uczestni-

cy obozów naukowych NKCh, już jako absolwenci PG, są lepiej przygotowani do wejścia na 

rynek pracy.

Ważnym zadaniem obozu naukowego jest  integracja  studentów różnych lat  studiów 

i różnych kierunków dyplomowania, a także z różnych uczelni. Integracje wspomaga m.in. re-

kreacyjno-sportowa strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie.

1.3. Zakres badań

W semestrze letnim uczestnicy obozu zapoznali się z problematyką badawczą poprzez 

wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w laboratorium oraz hali technologicznej na Wydzia-

le Chemicznym PG, weryfikując procedury metod analitycznych, a także przygotowując apa-

raturę, sprzęt i wyposażenie do zainstalowania w laboratorium polowym organizowanym na 

terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie. Dni spędzone na obozie przeznaczone 

były na zajęcia w terenie połączone z praktycznym szkoleniem żeglarskim. Studenci praco-

wali w trzech grupach problemowych: olejowej, bioodpadowej oraz wodnej.

Zadania Grupy olejowej (opiekun: dr inż. Robert Aranowski) obejmowały:

• charakterystykę zużytych olejów silnikowych z kutrów rybackich,

• zagospodarowywanie zużytych tłuszczów jadalnych, w tym badanie współkomposto-

wania olejów z osadami ściekowymi,

• badania symulantów ropy naftowej w rozlewach olejowych na wodzie.

Zadania Grupy bioodpadowej (opiekun: mgr Stanisław Cytawa) obejmowały:

• badanie rozwielitek jako ostatniego ogniwa oczyszczania ścieków w Grupowej Oczy-

szczalni Ścieków w Swarzewie,

• selektywną zbiórkę wybranych frakcji odpadów komunalnych.

Zadania Grupy wodnej (opiekun: prof. Beata Gorczyca) obejmowały:

• badanie osadów dennych, w tym stan osadów w zagłębieniach porefulacyjnych,

• badanie zmian pH, temperatury, zawartości tlenu, obecności mikroorganizmów w ja-

mie porefulacyjnej koło Chałup stosunku do roku 2004,

• badanie możliwości hodowli ryb w Zatoce Puckiej.
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W czasie szkolenia i rejsów jachtami lokalizowano obszary zagrożeń ekologicznych, 

wykonywano pomiary fizykochemiczne, pobierano próby wody i osadów dennych. Miejscem 

zakwaterowania uczestników była Błękitna Szkoła we Władysławowie. Miejscem postoju na 

Zatoce Puckiej dla łodzi żaglowo-wiosłowej Drużyna była keja Ośrodka Wypoczynkowego 

Małe Morze.  Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) był  mgr Jakub Pankowski. 

Kierownikiem i opiekunem obozu z ramienia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

był prof. dr hab. inż. Jan Hupka.

Dwa ostatnie dni obozu przeznaczone zostały na przygotowanie seminarium podsumo-

wującego wyniki  badań i  prace  związane  z  rozwiązaniem obozu.  Seminarium odbyło  się 

w Błękitnej Szkole we Władysławowie 21 lipca w godzinach 15:00-18:00.

1.4. Organizacja

Pracę obozu koordynował kierownik wyłoniony przez Naukowe Kolo Chemików (Da-

ria Hołownia, TCh IV). Do pomocy w zarządzaniu wybrane zostały na spotkaniu organizacyj-

nym 3 lipca trzyosobowe komisje (jeden reprezentant z każdej grupy problemowej).

Zadania komisji były następujące:

1. Komisja organizacyjna:

• współpraca z kierownikiem Błękitnej Szkoły we Władysławowie,

• organizacja wykładów,

• organizacja spotkań przy ognisku, grillu,

• utrzymywanie kontaktu ze sponsorami i rzecznikiem prasowym PG oraz mediami,

• zaopatrzenie w prowiant i organizacja posiłków,

• utrzymywanie czystości w miejscu zakwaterowania,

• organizacja wycieczek (Mechowo, Hel),

• zadbanie o tekst piosenek i szant oraz instrumenty muzyczne,

• zadbanie o mapy i przewodniki.

2. Komisja szkoleniowa:

• współpraca z instruktorami żeglarstwa – ustalanie grafików pływania dla jachtów,

• organizacja egzaminu na stopień żeglarza,

• przygotowanie zajęć praktycznych z żeglarstwa,

• organizacja biblioteki,
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• organizacja pogadanek żeglarskich – zaopatrzenie w mapy morskie,

• zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne: tablica, rzutnik folii i multimedialny,

• organizacja  pracowni komputerowej  z drukarka i  skanerem (zapasowe tonery i pa-

pier).

3. Komisja raportowa:

• dokumentacja fotograficzna działalności obozu aparatem cyfrowym,

• aktualizacja informacji o obozie w gablocie i na stronie internetowej NKCh,

• przygotowanie seminarium podsumowującego,

• przygotowanie raportu końcowego,

• przygotowanie prezentacji na konferencje,

• przygotowanie artykułu do Pisma PG,

• obsługa korespondencji.

1.5. Uczestnicy obozu

1.5.1. Kadra naukowa

1. Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska – Kierownik i opiekun obozu.

2. Prof. Beata Gorczyca, University of Manitoba, Kanada – Opiekun grupy wodnej.

3. Dr inż. Robert Aranowski, Politechnika Gdańska – Zastępca kierownika obozu, opie-

kun grupy olejowej.

4. Mgr Stanisław Cytawa, GOS Swarzewo – Opiekun grupy bioodpadowej.

1.5.2. Kadra żeglarska

1. Jakub Pankowski – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego.

2. Jan Hupka – Zastępca KWŻ.

3. Łukasz Osowski – Instruktor żeglarstwa.

4. Agata Pankowska – Instruktor stażysta.

1.5.3. Studenci

1. Łukasz Bakuła – BT IV – Grupa bioodpadowa.

2. Piotr Berebecki – EPM III – Grupa olejowa.

3. Agnieszka Gębska – TOŚ III – Grupa olejowa.
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4. Anna Grędzińska – TCh II – Grupa olejowa.

5. Daria Hołownia – TCh IV – Grupa bioodpadowa.

6. Emilia Hupka – TCh II – Grupa wodna.

7. Agnieszka Klinkosz – TOŚ III – Grupa olejowa.

8. Emilia Knuth – TOŚ II – Grupa olejowa.

9. Iwona Kopczyńska – TOŚ III – Grupa bioodpadowa.

10. Magdalena Kucharska – TOŚ II – Grupa olejowa.

11. Magdalena Miszkiel – BT I – Grupa wodna.

12. Agata Stępień – BT II – Grupa bioodpadowa.

13. Magdalena Wysocka – TOŚ III – Grupa olejowa.

14. Małgorzata Zakrzewska – EPM III – Grupa wodna.

15. Anna Zielińska – TOŚ IV – Grupa olejowa.

16. Łukasz Gajewski – Uniwersytet Gdański – Grupa bioodpadowa.

1.5.4. Uczniowie I L.O. w Gdańsku

1. Krzysztof Pacyga – Grupa wodna.

2. Mateusz Orłowski – Grupa wodna.
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2. Grupa bioodpadowa

Autorzy rozdziału: Agata Stępień, Daria Hołownia.

2.1. Skład grupy

1. Mgr Stanisław Cytawa (opiekun).

2. Łukasz Bakuła.

3. Łukasz Gajewski.

4. Anna Grędzińska.

5. Daria Hołownia.

6. Iwona Kopczyńska.

7. Agata Stępień (kierownik).

2.2. Tematyka badań

Grupa bioodpadowa podzielona została na dwie podgrupy, z których każda zajmowała 

się innym zadaniem. Część osób przeprowadziła ankiety wśród mieszkańców Władysławowa 

na temat selektywnej zbiórki odpadów, natomiast druga grupa zajmowała się badaniami roz-

wielitek oraz osadu nadmiernego.  Miejscem badań była  Grupowa Oczyszczalnia  Ścieków 

„Swarzewo”.

Głównym problemem wszystkich oczyszczalni ścieków jest zagospodarowanie osadu, 

który powstaje w procesie oczyszczania ścieków. W Swarzewie wprowadzono kilka metod 

zagospodarowania. Jednym z nich jest wykorzystywanie osadu do produkcji kompostu. Jed-

nakże jest to możliwe tylko wtedy, gdy osad nie zawiera metali ciężkich ani toksycznych 

związków.

Inną metodą wykorzystania osadu nadmiernego jest skarmianie nim rozwielitek. Osad 

nadmierny, który powstaje w oczyszczalni w Swarzewie, pozbawiony jest praktycznie metali 

ciężkich, gdyż w okolicach nie ma większych zakładów przemysłowych. Dlatego możliwe 

jest wykorzystanie dafni jako ostatniego ogniwa oczyszczania ścieków. Badania wykonane na 

tych bezkręgowcach wykazały, że żywią się osadem powodując dość wyraźny ubytek suchej 

masy. Każde zmniejszenie ilości osadu nadmiernego jest ekonomicznie korzystne dla oczysz-
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czalni, gdyż koszty jego utylizacji są wysokie. W dalszej kolejności rozwielitki wykorzysty-

wane są w stawach hodowlanych do karmienia ryb.

2.3. Badanie rozwielitek

2.3.1. Metodyka badawcza

W celu sprawdzenia czy rzeczywiście rozwielitki powodują zmniejszenie masy osadu 

wykonano kilka badań. Po pierwsze zostały przeprowadzone obserwacje mikroskopowe osa-

du nadmiernego (Rysunek 1). Osad ten ma strukturę kłaczkowatą, jest zbity. Obok bakterii za-

wiera wiele mikroorganizmów wyższych, m.in. wrotki, pantofelki i okrzemki.

Następnie określono szybkość filtracji wody przez rozwielitki. W tym celu pobrano wo-

dę z SBR-u, który był w fazie dekantacji. Wywołano zakwit wody przez zostawienie wody 

w przejrzystej butelce w nasłonecznionym miejscu. Następnie do pięciu butelek o pojemności 

1 l zawierających „zieloną wodę” wpuszczono różne ilości rozwielitek: odpowiednio 1, 2, 3, 4 

i 5 g. Za pomocą spektrofotometru mierzono zmiany mętności wody spowodowane ubytkiem 

zielenic.

2.3.2. Wyniki

Badania wykazały spadek mętności wody, przy czym spadek ten był najlepiej widoczny 

w butelce numer 3 (Rysunek 2), która zawierała 3 g dafni, co sugeruje, że dalsze badania fil-

tracji wody należy prowadzić dla takiej właśnie ilości rozwielitek.

W przypadku zbyt dużego zagęszczenia odnotowuje się wzrost mętności wody wywoła-

ny większą śmiertelnością i rozkładem rozwielitek. Trzeba jeszcze dodać, że środowisko natu-

ralne badanych pierwotniaków, czyli stawy hodowlane, posiada bardziej sprzyjające warunki 

dla rozwoju rozwielitek, ponieważ stężenie tlenu w wodzie jest większe i nie ma tak drastycz-

nego jego spadku, jak w przypadku małej butelki, poza tym utrzymuje się ono na względnie 

stałym poziomie.

Dodatkowo obserwacje mikroskopowe dafni wykazały, że bezkręgowce te przyjęły od-

cień zielony, szczególnie widoczny w obrębie przewodu pokarmowego, co jest dobitnym do-

wodem na sposób odżywiania się dafni (Rysunek 3).

W dalszych badaniach obserwowano rozwielitki,  które zostały umieszczone w butel-

kach z wodą i osadem nadmiernym. W tym celu pobraną wodę z SBR-u wraz z osadem rozla-

10



Sprawozdanie z Obozu Letniego Naukowego Kola Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Program „Zatoka Pucka 2005”, Władysławowo, 4-22 lipca 2005r.

no do pięciolitrowych butelek. Na początku oznaczono średnią suchą masę osadu. Następnie 

dodano rozwielitki i po upływie 24 godzin pobrano średnią próbkę osadu. Wykonano pomiar 

suchej masy.

Rysunek 1: Mikroskopowy obraz kłaczka osadu nadmiernego

Po kolejnych  24  godzinach  badania  powtórzono.  Wyniki  były  zgodne  z obserwacją 

wizualną – masa osadu zmniejszyła się o około 10% (Tabela 1).

Rysunek 2: Zmierzona mętność wody z dafniami po 4 dniach
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Rysunek 3: Dafnia żywiąca się glonami

Obserwacje mikroskopowe dafni wykazały odcień brązowy w obrębie przewodu pokar-

mowego, co jest dowodem na sposób odżywiania się dafni (Rysunek 4).

Rysunek 4: Dafnia żywiąca się osadem

Dodatkowo zaobserwowana została różnica w szybkości wzrostu rozwielitek w wodzie 

z glonami i z osadem. Dafnie żywiące się osadem były wyraźnie większe i bardziej ruchliwe. 

Prawdopodobnie uzależnione jest to od rozmaitości pożywienia w osadzie – w wodzie z glo-
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nami występują w zasadzie  tylko  zielenice,  natomiast  w osadzie  żyje  mnóstwo wrotków, 

okrzemek oraz pantofelków. Podobnie jest w stawach – kilka dni po spuszczeniu do stawu 

pewnej ilości osadu obserwuje się masowy wzrost rozwielitek.

Tabela 1: Zmiany zawartości suchej masy w osadzie zjadanym przez rozwielitki

Butelka Na początku [g/dm3] Po jednej dobie [g/dm3]
1 2,5294 2,3538
2 2,2885 2,1461
3 2,9415 2,7452

2.3.3. Wnioski

Rozwielitki są doskonałym ostatnim ogniwem w oczyszczaniu ścieków – zmniejszają 

ilość s.m. osadu czynnego o ok. 7% (Tabela 1), a ponadto stanowią wyśmienity pokarm dla 

ryb i ptactwa wodnego. Dafnie konsumujące osad nadmierny wydają się większe i bardziej 

żywotne, co jest prawdopodobnie spowodowane większą różnorodnością pokarmową (wrotki, 

okrzemki, pantofelki).

2.4. Ankiety na temat segregacji odpadów

Ankieta miała na celu sprawdzenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

Władysławowa, jak również sukcesu programu „zielone worki” badanego w zeszłym roku. 

Przeprowadzono dwie  ankiety – jedna  adresowana do uczestników programu,  a  druga do 

mieszkańców domów wielorodzinnych, mająca na celu sprawdzenie powodzenia wprowadze-

nia programu „zielone worki” do bloków.

2.4.1. Domy jednorodzinne

Mieszkańców domów jednorodzinnych zapytano:

1. Czy segregują Państwo odpady?

2. Jeżeli tak, to na jakie frakcje?

3. Czy uważają Państwo, że w mieście jest dobrze zorganizowana zbiórka odpadów?

4. Co Państwo robią z przeterminowanymi lekami?

5. Czy biorą Państwo udział w programie „zielone worki”?

6. Jak Państwo oceniają ten program? Czy przynosi on rezultaty?
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Rysunek 5: Segregacja odpadów w domach jednorodzinnych

Jak widać na wykresie (Rysunek 5), tylko niewielka liczba osób nie segreguje odpadów. 

Najczęściej segregowane są butelki po napojach, co najprawdopodobniej spowodowane jest 

dużą dostępnością pojemników na ten typ odpadów (Rysunek 6).

Najwięcej problemów sprawiło pytanie o postępowaniu z przeterminowanymi lekami. 

Odpowiedzi były różne, ludzie nie wiedzą, co robić, ani nie mają świadomości, iż w aptekach 

znajdują się specjalne pojemniki na leki (Rysunek 7).

Ponad połowa ankietowanych dobrze ocenia zorganizowanie selektywnej zbiórki odpa-

dów w mieście, część ma jednak uwagi:

• zbyt mała liczba pojemników na butelki plastikowe (tzw. PET) – butelki zalegają na 

ulicach,

• brak lub bardzo mała liczba pojemników na szkło, makulaturę, puszki i zużyte baterie,

• za mała częstotliwość odbioru odpadów, szczególnie w sezonie letnim, kiedy do mias-

ta przyjeżdża wielu turystów.

Podsumowując, wyniki ankiety można śmiało stwierdzić, że świadomość ekologiczna 

mieszkańców jest duża, spora większość wie, co to znaczy „selektywna zbiórka odpadów” 

i stosuje ją w praktyce, natomiast są duże problemy z postępowaniem z przeterminowanymi 

lekami. Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że w aptekach albo nie ma pojemników 
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na przeterminowane leki, albo są one nie oznakowane, więc mieszkańcy pozbywają się niepo-

trzebnych farmaceutyków na swój sposób spalając je lub po prostu wyrzucając do odpadów 

komunalnych (Rysunek 7).

Rysunek 6: Kategorie odpadów zbieranych selektywnie w domach jednorodzinnych

Rysunek 7: Postępowanie z lekami w domach jednorodzinnych
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2.4.2. Domy wielorodzinne

Druga  ankieta,  przeprowadzona  wśród  mieszkańców  domów  wielorodzinnych  (blo-

ków), miała na celu zbadanie szansy powodzenia programu „zielone worki” w blokach. Du-

żym problemem jest przechowywanie odpadów, ponieważ po jakimś czasie zaczynają one 

wydzielać nieprzyjemne zapachy, a częste ich zbieranie od mieszkańców jest nieopłacalne. 

Kolejną barierą jest nieodczuwalny efekt ekonomiczny dla mieszkańców (nie płacą oni osob-

no za wywóz śmieci). Poza tym pozostaje również problem egzekwowania wywiązywania się 

z umowy, czyli skład oddawanych odpadów. Wprowadzenie tzw. zbiorowej odpowiedzialno-

ści jest pewnym rozwiązaniem, choć niedoskonałym. Dlatego przeprowadzenie ankiety może 

przybliżyć rozwiązanie omówionych problemów.

Rysunek 8: Segregacja odpadów w blokach

Mieszkańcom zadano cztery pytania:

1. Czy słyszeli Państwo o selektywnej zbiórce odpadów organicznych?

2. Czy chcieliby Państwo przystąpić do tego programu?

3. Czy segregują Państwo inne odpady? Jeżeli tak, to jakie?

4. Co robią Państwo z przeterminowanymi lekami?

Okazało się,  że 70% mieszkańców bloków już segreguje odpady. Wyniki ankiety są 

zbliżone do otrzymanych wśród mieszkańców domów jednorodzinnych (Rysunek 8). Więk-
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szość z nich chętnie przystąpiłaby do programu „zielone worki”, ale martwi ich problem nie-

przyjemnych zapachów odpadów organicznych. Również w tym wypadku większość miesz-

kańców narzeka na brak lub zbyt małą ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów 

(puszki, makulatura, szkło), jak również zbyt małą częstotliwość odbioru śmieci.

2.4.3. Wnioski

Obie ankiety wykazały wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców Władysławowa. 

Większość  mieszkańców  jest  zadowolona  z  polityki  postępowania  z  odpadami.  Niestety, 

mieszkańcy skarżą się na zbyt małą liczbę pojemników na odpady – puszki, makulaturę, szkło 

i zużyte baterie.

Mieszkańcy nie wiedzą o obowiązku zbierania przeterminowanych leków przez apteki.

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem programu „Zielone worki” do bloków.
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3. Grupa olejowa

Autor rozdziału: Agnieszka Gębska.

3.1. Skład grupy

1. Dr inż. Robert Aranowski (opiekun).

2. Piotr Berebecki.

3. Agnieszka Gębska.

4. Agnieszka Klinkosz.

5. Emilia Knuth.

6. Magdalena Kucharska.

7. Magdalena Wysocka.

8. Anna Zielińska (kierownik).

3.2. Tematyka badań

Celem naszej grupy było zapoznanie się z poniższymi tematami:

• dokonanie oceny przydatności mikrosfer jako symulantu ropy naftowej,

• badanie wpływu dodatku frytury na efekt kompostowania,

• sposób postępowania ze zużytym olejem i tłuszczem posmażalniczym pochodzącym 

z lokalnych punktów gastronomicznych (ankieta),

• badanie sposobu postępowania ze zużytymi olejami silnikowymi z kutrów rybackich 

(wywiad).

3.3. Mikrosfery jako symulant ropy naftowej

Opinię publiczną elektryzują informacje o katastrofach ekologicznych spowodowanych 

wyciekiem ropy naftowej  z  tankowców.  Efektem tych  wycieków są  niekorzystne  zmiany 

w ekosystemie.  Bardzo ważna jest  dynamika rozprzestrzeniania  się  ropy naftowej  na po-

wierzchni wody w zależności od warunków atmosferycznych oraz akwenu. Do weryfikacji 

modeli nie można już stosować ropy naftowej. W badaniach grupy olejowej zastosowano mi-
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krosfery szklane, symulant ropy naftowej. Zaletą zastosowanego materiału jest jego nieszkod-

liwość dla środowiska.

Rysunek 9: Szklane mikrosfery o wymiarach od 50 do 200 mikrometrów

Dotychczasowe  opracowania  dotyczące  tematu  pozwalają  podzielić  symulanty  ropy 

naftowej na dwie podstawowe grupy:

• symulanty ciekłe o właściwościach zbliżonych do właściwości ropy,

• symulanty będące materiałami stałymi, unoszącymi się na wodzie, jak szypułki baweł-

ny, pomarańcze i cytryny, spienione granulki polistyrenu, wióry z drewna, spęczniony 

ryż lub kukurydza itp.

Wymienione substytuty ropy naftowej powinny zachowywać swoje symulujące właści-

wości co najmniej przez 24 godziny unosząc się na wodzie. Takie warunki spełniają mikrosfe-

ry.

Mikrosfery są to banieczki szklane wypełnione głównie powietrzem i ditlenkiem węgla 

(Rysunek 9). Ich ścianki mają grubość 0,2–3 μm, co przy średnicy 100–500 μm powoduje, że 

mikrosfery są 2,5–3,5 razy lżejsze od wody. Ponieważ skład chemiczny głównych tlenków nie 

zawiera komponentu uznawanego w ochronie środowiska za szkodliwy dla przyrody, mikro-

sfery nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Jeżeli po badaniach lub ćwiczeniach materiał 

dostanie się na plaże lub utonie, to składem jest trudny do odróżnienia od ziaren piasku plażo-

wego.
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3.3.1. Metodyka badawcza

Półkilogramowe próbki mikrosfer rozsypywano 10 cm nad powierzchnią wody Zatoki 

Puckiej z pokładu jachtu Drużyna (kecz gaflowa). Zachowanie się mikrosfer na powierzchni 

wody przy różnym stanie morza oraz sile wiatru oceniano wizualnie i wykonywano zdjęcia w 

odstępach trzydziestosekundowych. Eksperyment rejestrowano za pomocą kamery video. 

Wykonane zdjęcia analizowano za pomocą komputerowego programu UTHSCSA Ima-

ge Tool, aby określić wymiary plamy. W tym celu podczas eksperymentu umieszczano w kad-

rze zdjęcia obiekt o znanych wymiarach.

3.3.2. Wyniki

Rozlew 1

Stan morza: 0-1, siła wiatru: 1ºB.

Mikrosfery zachowują się jak ropa naftowa na powierzchni wody. Tworzy się cienka 

warstewka,  która  bardzo  przypomina  ciecz  (Rysunek  10).  Plama  dynamicznie  reaguje  na 

wszelkie zmiany siły wiatru i tworzą się charakterystyczne grzebienie (Rysunek 11). Rozmiar 

plamy rozciąga się na 6 m. Po upływie 10 minut nastąpiło rozbicie na 2 mniejsze plamy.

Rysunek 10: Pierwsza symulacja rozlewu ropy naftowej

Rozlew 2

Stan morza: 1, siła wiatru: 2ºB.
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Obserwacje  podobne  jak  podczas  pierwszego  rozlewu.  Plama  jednak  nie  dzieli  się. 

Mikrosfery są doskonale widoczne z pokładu jachtu na tle lustra wody (Rysunek 12).

Rysunek 11: Pierwsza symulacja rozlewu ropy naftowej - charakterystyczne grzebienie; plama dzieli si

Rozlew 3

Stan morza: 2, siła wiatru: 3-4ºB.

Rysunek 12: Druga symulacja rozlewu ropy naftowej

Przy tak silnym wietrze i dość mocnym falowaniu część próbki w chwili rozsypania 

wędruje  pod powierzchnię  wody (Rysunek 13).  Pozostała  część  zachowuję się  tak jak w 

21



Sprawozdanie z Obozu Letniego Naukowego Kola Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Program „Zatoka Pucka 2005”, Władysławowo, 4-22 lipca 2005r.

podczas poprzednich symulacji.  Plama oddala się w ciągu 4 minut na odległość około 50 

metrów od jachtu i staje się niedostrzegalna pośród piany unoszącej się na grzbietach fal.

Rysunek 13: Trzecia symulacja rozlewu ropy naftowej; część próbki nie utrzymuje się na powierzchni wody

Mikrosfery, które nie utrzymały się na powierzchni, były popękane na skutek urazów 

mechanicznych doznanych podczas transportu oraz przechowywania próbki.

Rysunek 14: Trzecia symulacja rozlewu ropy naftowej
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Rysunek 15: Trzecia symulacja rozlewu ropy naftowej; plama szybko dryfuje i jest ledwie dostrzegalna

3.3.3. Wnioski

Eksperyment potwierdził przydatność mikrosfer jako symulantu ropy naftowej, zwłasz-

cza na spokojnym morzu. W nawiązaniu do otrzymanych wyników, dalsze badania mogły by 

objąć szerszą skalę warunków atmosferycznych.

Mikrosfery  wymagają  odpowiedniego  przechowywania,  które  zabezpieczyło  by  je 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.4. Zużyte oleje silnikowe z kutrów rybackich

Podczas tegorocznego obozu naukowo-badawczego, grupa olejowa podjęła się uzyska-

nia informacji na temat postępowania ze zużytymi olejami silnikowymi oraz wodą zęzową 

z kutrów rybackich. W tym celu udano się do portu we Władysławowie. Tam przeprowadzono 

wywiad  z  miejscowymi  rybakami  oraz  pracownikami  PETROCARGO/OW  BUNKIER 

Sp. z o.o., barka paliwowa BA-BEATA.

Zęzy są to najgłębsze miejsca na statkach, gdzie gromadzą się resztki olejów oraz woda 

pochodząca  z  mycia  maszyn  i  pomieszczeń,  skroplin  czy  tez  przecieków.  Mogą  być  też 

w nich obecne środki czyszczące, konserwujące i antykorozyjne, ewentualnie część transpor-

towanego ładunku. Kołysanie statku przyczynia się do tworzenia się w zęzach emulsji składa-

jącej się z wody, oleju oraz innych substancji (często stabilizujących emulsję) o gęstości od 
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0,84 do 0,95 kg/dm3. Zawartość w nich olejów waha się w granicach 1-10%, co utrudnia jed-

nolite traktowanie wód zęzowych.

Fazę olejową stanowią paliwa pochodzące z przecieków (w rurociągach, nieszczelnych 

kołnierzach czy zaworach), zużyte oleje smarowe, pozostających między innymi po wymianie 

oleju w agregatach.. Ważnym zadaniem grupy olejowej było oszacowanie ilości olejów znaj-

dujących się w wodzie zęzowej. Zużyte oleje powinny być przekazywane służbom zajmują-

cym się ich utylizacją. Odbiorem zanieczyszczeń powstających na statkach trudni się przed-

siębiorstwo państwowe „Port-Service” obsługujące porty w Gdańsku i Gdyni oraz inne firmy. 

„Port–Service” odbiera odpady stałe oraz wody zaolejone we wszystkich postaciach, także 

szlamy z separatorów paliwa i olejów smarowych. Przedsiębiorstwo posiada własną oczysz-

czalnię, która oczyszcza wody do zawartości oleju nawet poniżej 10 ppm . Grupa olejowa za-

sięgnęła również informacji na temat innych odbiorców odpadów z barki paliwowej BA-BE-

ATA.  Są  to  między  innymi  przedsiębiorstwo  NAFTPOL z  Gdyni  oraz  przedsiębiorstwo 

TRANS-PORT,  również  z  Gdyni,  a  także  wspomniane  wcześniej  przedsiębiorstwo  „Port-

Service” z Gdańska.

Rysunek 16: Pobieranie próbki zużytego oleju ze zbiornika 16 07 06

Zużyte oleje silnikowe oraz wody zęzowe oddawane są przez rybaków na barkę paliwo-

wą w porcie Władysławowo. Jest to wymóg konieczny, który po wejściu Polski do Unii Euro-

pejskiej, jest jeszcze bardziej kontrolowany. Odbiór odpadów  wiąże się z dodatkowymi opła-

tami wnoszonymi przez miejscowych rybaków. Za 1 litr zużytego oleju, według wywiadu 

przeprowadzonego w dniach 11.07.2005 oraz 21.07.2005 z rybakami w porcie Władysławo-
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wo, należy zapłacić od 20 - do 30 gr. Z kolei wyciek oleju do morza jest karany opłatą w wy-

sokości od 500 do 5000 zł.

Czas pracy oleju silnikowego zależy od rodzaju silnika i liczby przepracowanych go-

dzin. Średnio wymiana zużytego oleju silnikowego przez rybaków odbywa się raz na miesiąc, 

ewentualnie  raz  na  dwa  miesiące.  Rybacy  sami  starają  się  zagospodarować  zużyty  olej 

silnikowy. Wykorzystują go między innymi jako środek opałowy przeznaczony w piecach 

grzewczych. Oleje ze względu na dużą zawartość substancji ropopochodnych stanowiących 

cenne źródło energii. Jest to niestety nie zgodne z przepisami. 

Innymi  zadeklarowanymi  sposobami  zagospodarowania  zużytego  oleju  silnikowego 

jest impregnacja i konserwacja drewna, np. malowanie drewnianych obiektów np. płotów.

3.5. Badanie wpływu dodatku frytury na kompost

Niewielkie  ilości  zużytych  olejów smażalniczych,  szczególnie  zawierających fryturę 

(oleje utwardzane) mogą stanowić uciążliwy odpad. Przeprowadzono więc badania unieszko-

dliwiania ich jako dodatek kompostowania osadów ściekowych. Podczas kompostowania sub-

stancje organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy termofilne (pleśń, bakterie, promie-

niowce). Im zawdzięczamy naturalne procesy tworzenia się gleb, pozwalające na rozwój ży-

cia roślinnego. Przeróbka osadów ściekowych na kompost okazuje się być bardzo korzystna, 

gdyż zapewnia w pewnym stopniu unieszkodliwienie ich pod względem sanitarno-epidemio-

logicznym, a także poprawia cechy organoleptyczne (zapach, barwa), strukturę (zwiększa się 

sypkość) oraz wartość nawozową. Podwyższona temperatura uzyskiwana podczas komposto-

wania  przyczynia  się  do  likwidacji  części  mikroorganizmów chorobotwórczych,  a  przede 

wszystkim bakterii.

Kompostowanie ma na celu:

• wysuszenie osadu,

• produkcję materiału użytecznego,

• zniszczenie organizmów chorobotwórczych,

• stabilizację związków organicznych.

Pomiary temperatury pryzmy były dokonywane w odstępach jednego metra.

Dane, które zawiera  Tabela 2, pozwalają stwierdzić, że dodatek oleju zintensyfikował 

procesy rozkładu z dostępem tlenu, co objawia się wyraźnym wzrostem temperatury.
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Rysunek 17: Schemat pryzmy kompostowej

Tabela 2: Tabela przedstawiająca wyniki przeprowadzonego eksperymentu

L.p. Odl. od podst.  
pryzmy [m]

Temperatura w pryzmie w punktach pomiarowych [ºC]
1 2 3 4 5 6 7

Pomiar temperatury w pryzmie przed wprowadzeniem frytury
1 0,5 58 60 54 52 54 50 40
2 1 72 72 73 75 65 54 67

Pomiar temperatury po upływie 1 doby od wprowadzenia frytury
3 0,5 57 61 57 68 66 62 58
4 1 73 74 75 76 75 75 72

Otrzymane wyniki wskazują na różny udział olejów w masie poddawanej kompostowa-

niu, jak również na różną przepuszczalność złoża, a tym samym dostęp tlenu.

Czynnikiem limitującym rozwój bakterii termofilnych jest tutaj dostęp tlenu.

Przeprowadzone  badania  wykazały,  że  możliwe  jest  unieszkodliwienie  niewielkich 

ilości  zużytych  olejów,  poprzez  ich  dodatek  do  pryzmy kompostowej.  Rozwiązanie  takie 

można zaproponować szczególnie dla silnie zanieczyszczonych olejów smażalniczych, które 

nie zostały odebrane przez firmę zajmującą się zbiórką zużytych olejów jadalnych.

3.6. Ankieta na temat tłuszczów smażalniczych

W okresie letnim w miejscowościach nadmorskich działa bardzo wiele małych i dużych 

punktów gastronomicznych. Wiele z nich specjalizuje się w smażonych potrawach rybnych. 

Wśród 14 punktów we Władysławowie została przeprowadzona anonimowa ankieta.
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3.6.1. Wyniki

1. Ilość olejów zużywana tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie 

letnim:

• < 10 dm3 – taką odpowiedź wybrało 22% ankietowanych,

• 20-50 dm3 – 56%,

• 50-100 dm3 – 22%.

2. Ilość frytury zużywanej tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie 

letnim:

• < 5 kg – 17%,

• 6-10 kg – 58%,

• 20-40 kg – 25%.

3. Jak często wymieniany jest olej?

• częściej niż raz w tygodniu – 79%,

• raz w tygodniu – 5%,

• rzadziej niż raz w tygodniu – 16%.

4. Dokąd trafia przerobiony olej/tłuszcz?

• jest odbierany przez firmę (podpisana umowa) – 63%,

• jest odbierany przez osobę prywatną (brak umowy) – 11%,

• inne – 36%.

5. Czy mają Państwo świadomość, co dzieje się ze zużytym olejem/tłuszczem?

• nie wiem – 63%,

• nie interesuje mnie to – 11%,

• wiem – 36%.

6. Czy w Państwa barze/restauracji znajduje się separator tłuszczów?

• tak – 28,57%,

• nie – 71,43%.

7. Czy używają Państwo zmywarek do naczyń?

• tak – 33,33%,

• nie – 66,67%.

8. Czy naczynia są opłukiwane przed włożeniem do zmywarki?

• tak – 33,33%,
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• nie – 66,67%.

9. Czy posiadają państwo rozdrabniacze odpadów w zlewach?

• tak – 19,05%,

• nie – 80,95%.

Wyniki badań ukazują niewielkie zainteresowanie ankietowanych odnośnie dalszych lo-

sów zużytego oleju (63% ankietowanych nie orientuje się, co dzieje się ze zużytym olejem).

63% oleju trafia do specjalistycznych firm.

W 79% badanych obiektów olej wymieniany jest częściej niż raz w tygodniu.

W zaledwie  33% obiektach  zbiorowego żywienia  używane  są  zmywarki  wynika  to 

z dość powszechnego stosowania naczyń jednorazowych.

Mało popularne okazały się rozdrabniacze do odpadów montowane w zlewach. Więk-

szość ankietowanych nie wiedziała o ich istnieniu, część mówiła o dużych kosztach zakupu 

tego sprzętu.

Ciągle nie są powszechne separatory tłuszczu (71%).

Tabela 3: Porównanie wyników ankiet dotyczących tłuszczów z lat 2004 i 2005

Pytania Warianty odpowiedzi Rok 2004 Rok 2005

Ilość olejów zużywana 
tygodniowo w barach

< 10 dm3 46% 22%
20-50 dm3 42% 56%
50-100 dm3 12% 22%

Ilość frytury zużywana 
tygodniowo w barach

< 5 kg 45% 17%
6-10kg 33% 58%
20-40kg 22% 25%

Dokąd trafia przerobiony 
olej/tłuszcz?

Odbierany przez firmę 46% 63%
Odbierany przez osobę 

prywatną
12% 11%

Inne 42% 36%

Czy mają państwo 
świadomość, co dzieje się ze 

użytym olejem?

Nie wiem 46% 63%
Nie interesuje mnie 34% 11%

Wiem 20% 36%

Czy w państwa barze znajduje 
się separator tłuszczów?

Tak 44% 28%
Nie 56% 71%
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Uczestnicy obozu naukowego w roku 2004 przeprowadzili podobne ankiety w miejsco-

wościach położonych na Półwyspie Helskim. Porównaliśmy odpowiedzi na analogiczne pyta-

nia. Zestawienie przedstawia Tabela 3.

Porównanie obu ankiet obrazuje rosnące zużycie olejów i frytury w roku 2005 w sto-

sunku do poprzedniego. Więcej zużytych olejów trafia do specjalistycznych firm. Więcej an-

kietowanych twierdzi, że wie, co dzieje się z zużytym olejem (20% w 2004 roku, w 2005 – 

36%).

3.7. Podsumowanie

Podczas letniego obozu we Władysławowie zapoznaliśmy się z problemami spowodo-

wanymi przez zwiększone zużycie olejów w okresie letnim. Dowiedzieliśmy się jak uciążliwe 

jest oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń olejowych. Oczyszczalnia w Swarzewie, ponosi 

dodatkowe koszty z tego powodu. Dlatego montowanie w barach odtłuszczaczy jest bardzo 

ważne.

Dzięki przeprowadzonej ankiecie uzyskaliśmy wiadomości odnośnie świadomości spo-

łeczeństwa na temat gospodarki zużytymi tłuszczami. Mamy również informacje o ilości zu-

żywanych olejów, popularności zmywarek i rozdrabniaczy odpadów.

Zdobyliśmy wiedzę dotyczącą sposobów racjonalnego wykorzystania odpadów tłusz-

czowych.
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4. Grupa wodna

Autorzy rozdziału: Magdalena Miszkiel, Emilia Hupka.

4.1. Skład grupy

1. Prof. Beata Gorczyca (opiekun).

2. Emilia Hupka.

3. Magdalena Miszkiel (kierownik).

4. Mateusz Orłowski.

5. Krzysztof Pacyga.

6. Agata Pankowska.

7. Małgorzata Zakrzewska.

4.2. Tematyka badań

Grupa Wodna zajmowała się badaniem wyrobiska porefulacyjnego „Chałupy” na Zato-

ce Puckiej w okolicy Chałup. Inicjatorem badań był dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobra-

zowego inż. Jarosław Jaszewski. Fakt degradacji środowiska Zatoce Puckiej spowodowany 

refulacją jest znany, natomiast różne jest rozpoznanie poszczególnych wyrobisk. W 2003 roku 

Leszek Łęczyński  oraz Anna Zarychta z  Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego 

w Gdyni przeprowadzili badania nad wyrobiskiem porefulacyjnym „Kuźnice II” [1]. W 2004 

roku Grupa Wodna zrobiła podobne badania na „Chałupach”, a w 2005 na wyrobisku „Przy 

Małym Morzu”.

Problem jest aktualny. Urząd Morski w porozumieniu z NPK chce zająć się dalszą re-

kultywacją tego miejsca. Podjęliśmy się wstępnego rozpoznania zagłębień położonych bliżej 

Władysławowa – trudniej dostępnych do badań od strony Zatoki, z uwagi na płycizny.

Zadania Grupy wodnej:

• analiza jamy porefulacyjnej koło Chałup (badanie zmian w stosunku do roku 2004) 

oraz nowo zlokalizowanego rowu porefulacyjnego,

• badanie parametrów wody: pH, temperatury, zawartości tlenu, obecności mikroorga-

nizmów,
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• badanie osadów dennych (w tym stanu osadów w zagłębieniach porefulacyjnych),

• badanie możliwości hodowli ryb w Zatoce Puckiej,

• analiza wody pitnej we Władysławowie i okolicach.

4.3. Wyrobiska porefulacyjne

Do działań technicznych prowadzonych w rejonie  Zatoki  Puckiej  należało czerpanie 

piasku, którym zasilane były morskie brzegi Półwyspu Helskiego w celu ograniczenia skut-

ków abrazji brzegu. Prace takie podjęto po silnych sztormach na przełomie lat 1988/1989, 

które spowodowały duże zniszczenia brzegów półwyspu od strony morskiej, stwarzając nie-

bezpieczeństwo przerwania półwyspu. Ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa 

zamieszkującej tam ludności, na mocy Uchwały KERM nr 101/89 podjęto decyzję o ratowa-

niu Półwyspu Helskiego za pomocą sztucznego zasilania morskiego brzegu piaskiem czerpa-

nym z Zatoki Puckiej wewnętrznej. Obszary do poboru piasku wyznaczone zostały w płytko-

wodnej strefie dna zatoki (0-2 m) o powierzchni 19,2 km2, przyległej do Półwyspu Helskiego 

na odcinku Władysławowo-Kuźnica-Jastarnia. W wyniku poboru piasku w tym rejonie, w la-

tach 1989-1995 powstało pięć wyrobisk (Rysunek 18): Władysławowo (pilotowe), Chałupy, 

Kuźnica II, Kuźnica I (przekop) i Jastarnia (Zatoka Pucka zewnętrzna). Z wyrobisk Władysła-

wowo i Kuźnica I pobierano piasek tylko w 1991r., z okolicy Chałup – do 1992r., natomiast 

w wyrobisku Kuźnica II refulację prowadzono do roku 1996.

Prace czerpalno-refulacyjne mają charakter uzupełniająco-konserwacyjny wydm i plaż 

i stosowane są w rejonie brzegów podatnych na erozję morską. Obecnie prowadzone są głów-

nie na torze wodnym do Władysławowa i w osadniku tego portu oraz na dwóch-trzech wyko-

pach morskich. Przewiduje się wykonanie prac rekultywacyjnych na obszarach poszczegól-

nych wyrobisk. Polegałyby one na wyrównaniu dna i zmianie nachylenia skarp. Zabiegi te 

przyczynią się do rekolonizacji wyrobisk przez organizmy fito- i zoobentosowe. Za konieczne 

uznano również poszerzenie wschodnich i zachodnich krawędzi wyrobisk, w celu zwiększe-

nia w nich wymiany wody [1].
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Rysunek 18: Lokalizacja wyrobisk porefulacyjnych [1]

4.3.1. Metodyka badawcza

12 lipca wypłynęliśmy Drużyną (jacht  typu kecz gaflowy o zanurzeniu,  ok.  40 cm) 

w okolice wyrobisk porefulacyjnych przy „Małym Morzu” oraz „Chałupy” (Rysunek 19). Za 

pomocą  Aparatu  Ruttnera  (Rysunek  20)  pobraliśmy  próbki  wody  z  różnych  głębokości. 

Pobrane próbki analizowano pod kątem (Rysunek 21):

• określenia pH i temperatury,

• pomiaru przewodnictwa elektrycznego,

• chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT).

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

ChZT czyli chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznacza ilość tlenu potrzebną do utlenie-

nia związków organicznych i niektórych nieorganicznych zawartych w ściekach. Oznaczenie 

ChZT pozwala na określenie przybliżonej zawartości związków organicznych (utlenialnych 

na drodze chemicznej) w próbce. Niekiedy zachodzi pewna korelacja między wartościami: 

ChZT, BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) i ogólnego węgla organicznego. Badając 

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu wody morskiej należy uwzględnić występowanie chlor-

ków, ponieważ ulegają utlenieniu do chloru, zakłócając wynik analizy.
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Rysunek 19: Położenia badanych rowów

Rysunek 20: Pobieranie próbek za pomocą aparatu Ruttnera pozwoliło na określenie właściwości  
fizykochemicznych wody na różnych głębokościach

Tlen rozpuszczony

Tlen rozpuszczony w wodzie pochodzi głównie z powietrza, poza tym jego źródłem jest 

fotosynteza roślin wodnych. Zawartość tlenu rozpuszczonego jest jednym z najważniejszych 

wskaźników jakości  wody. W wodach powierzchniowych zanieczyszczonych substancjami 
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organicznymi tlen rozpuszczony jest zużywany na procesy biochemiczne rozkładu tych sub-

stancji.

Ogólne równanie utleniania związków organicznych:

[CH 2O ]O2CO2H 2 O (1)

Nadmiar materii organicznej mogącej ulegać utlenieniu w wodach morskich i słodkich 

powoduje gwałtowne obniżenie zawartości tlenu pobieranego przez ryby, które giną wskutek 

uduszenia.

Pomiar pH

Większość wód naturalnych ma odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6,5-8,5). Niskie 

wartości pH mogą świadczyć o nasyceniu kwasami organicznymi (np. na terenach bagien-

nych) lub zanieczyszczeniu ściekami przemysłowymi zawierającymi wolne kwasy i sole ule-

gające  hydrolizie.  Natomiast  wysokie  wartości  pH  mogą  być  spowodowane  obecnością 

związków azotu, które ulegają procesom anaerobowym z wydzieleniem amoniaku.

Rysunek 21: Analiza próbek wody z użyciem Elmetronu

Przewodnictwo elektryczne

Pomiar przewodności wody daje informacje o zawartości w niej elektrolitów. Związki 

organiczne występujące w wodzie dysocjują nieznacznie lub w ogóle nie dysocjują, zatem 

przewodność wody, wynikająca z ich obecności jest niewielka.
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4.3.2. Profil dołu przy Małym Morzu

Dzięki  współpracy z  nurkami,  panem Janem Jankowskim i  Marcinem Tujakowskim 

z Gdańskiego Klubu Płetwonurków „Rekin” (Rysunek 22), przeprowadzono podwodną ins-

pekcję dołu, celem stworzenia profilu pionowego.

Podwodny  obraz  dołu  porefulacyjnego  przy  ośrodku  Małe  Morze  (Rysunek  23, 

Rysunek 24, Rysunek 25):

• widoczność sięga zaledwie 1 m,

• największa zmierzona głębokość – 8 m,

• z jednej strony rowu jest łagodne zbocze, z drugiej kąt nachylenia wynosi około 45º,

• przy dnie warstwa zgniłych roślin obrośniętych brunatnymi glonami, osad na dnie ma 

grubość ok. 1 m, na ścianach ok. 15 cm, na dnie całej zatoki średnio 5-10 cm,

• brak ryb przy dnie,

• na całym obszarze widać wypływające z osadu pęcherzyki gazu,

• analiza mikroskopowa osadu dennego pobranego przez nurków wykazała, że jest on 

żywy – na zdjęciach można zauważyć obecność bakterii (beztlenowych) –  Rysunek

26.

Rysunek 22: Panowie nurkowie: Jan Jankowski i Marcin Tujakowski
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Rysunek 23: Wyrobisko przy „Małym Morzu” - widok z góry

Rysunek 24: Wyrobisko przy „Małym Morzu” - przekrój pionowy
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Rysunek 25: Przekrój osadu dennego wyrobiska przy "Małym Morzu”

Rysunek 26: Osad pobrany z dna wyrobiska przy "Małym Morzu”

4.3.3. Wyniki

Dół porefulacyjny przy „Małym Morzu”

Tabela 4: Wyniki pomiarów dla wyrobiska przy „Małym Morzu”

Głębokość [m] Temperatura [ºC] O2 [mg/dm3] pH Przewodnictwo [mS]
1 21,1 8 9,2 11,1
2 20,6 7 9,1 11,3
3 20,4 7 8,9 11,5
4 20,2 7 8,9 11,4
5 20,4 6 8,9 11,4
6 20,0 5 8,9 11,4
7 20,9 0,3 7,2 11,5
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Dół porefulacyjny Chałupy – wyniki z 2004 roku

Tabela 5: Wyniki pomiarów dla wyrobiska przy „Chałupy”

Głębokość
[m]

Temperatura
[ºC]

O2

[mg/dm3] pH Przewodnictwo
[mS]

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 18,1 23,8 9 10 8,4 9,3 - 11,4
2 18,5 23,7 9 11 8,4 9,4 - 11,5
3 18,1 23,6 9 10 8,3 9,4 - 10,9
4 18,1 23,4 9 8 8,3 9,4 - 11,9
5 17,9 23,3 8 7 8,3 9,3 - 11,8
6 17,8 22,4 8 7 8,3 9,0 - 11,3
7 17,8 22,3 8 5 8,2 9,0 - 11,2
8 18,3 22,2 7 5 8,2 8,9 11,0 23,1
9 17,9 20,6 7 3 8,2 8,2 10,6 22,9
10 18,3 - 6 - 6,8 - 11,0 -

4.3.4. Bibliografia

1. "Przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych HELCOM BSPA 

województwa pomorskiego" pod redakcją Lidii Kruk-Dwgiałło, Centrum Biologii Morza, 

Polska Akademia Nauk, Gdynia 2000r.

4.4. Zarybianie Zatoki Puckiej

Podczas spotkania w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 

które miało miejsce 18 lipca, mgr inż. Bartłomiej Arciszewski przekazał szereg informacji na 

temat zarybiania Zatoki Puckiej.

W okresie poprzedzającym lata 70. wody Zatoki Puckiej cechowały się znaczną popula-

cją ryb z gatunków: płoć, szczupak, węgorz, belona, sieja. Po roku 1970 nastąpiło zachwianie 

ekosystemu Zatoki Puckiej spowodowane nienaturalnie wielką eksploatacją wód przez ryba-

ków oraz kłusowników nie zważających na limity połowowe i okresy ochronne. Dodatkowo 

stosowane przez nich sieci i inna szeroko pojęta działalność człowieka, w tym stale zwiększa-

jąca się ilość ścieków odprowadzanych do Zatoki Puckiej, spowodowały niszczenie łąk pod-

wodnych – naturalnego miejsca tarła ryb i ich schronienia. Wprowadzono też modyfikację 
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brzegu półwyspu – naturalny brzeg porośnięty trzciną został zastąpiony betonową opaską. 

Również na ten okres przypada uruchomienie w Płocku fabryki produkującej agar z glonów: 

morszczynu i widlika.

W tych warunkach pojawiły się w Zatoce Puckiej nowe gatunki ryb, plastyczne czyli 

oporne na niekorzystne warunki środowiska: ciernik i babka bycza.

Od 1989 roku istnieje program zarybiania Zatoki Puckiej („Ryby dla Zatoki”). W 2001 

roku powstał pierwszy staw hodowlany na terenie oczyszczalni w Swarzewie, gdzie od 2004 

roku hoduje się płoć i szczupaka.

Techniki zarybiania:

• stosowanie odpowiedniego narybku będącego w stanie oprzeć się presji ciernika,

• wystawianie krześlisk w miejscu tarlisk,

• dbanie o odrodzenie się podwodnych łąk – naturalnych tarlisk,

• biomanipulacja.
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5. Szkolenie żeglarskie

Autor rozdziału: mgr Jakub Pankowski.

5.1. Wstęp

Szkolenie było kontynuacją ubiegłorocznego obozu NKCh, podczas którego egzamin na 

patent żeglarza jachtowego zdało 19 osób. Większość kursantów z ubiegłego roku uczestni-

czyła w tym obozie czynnie przyczyniając się do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy 

w żeglarstwie.

W szkoleniu uczestniczyło 13 studentów + 2 osoby kadry naukowej. Na stopień żegla-

rza jachtowego szkolono 7 studentów + 1 osobę z kadry naukowej, na stopień sternika jachto-

wego – 6 studentów + 1 osobę z kadry naukowej, którzy spełnili niezbędny wymóg stażu 

morskiego (200 h). Pozostali uczestniczyli w zajęciach, pływając na jachtach typu Puck lub 

Omega jak również biorąc udział w zajęciach teoretycznych.

5.2. Kadra instruktorska

Jakub Pankowski

• KWŻ,

• jachtowy sternik morski,

• instruktor PZŻ,

• trener II kl. w żeglarstwie,

• instruktor pływania,

• ratownik WOPR,

• morski sternik motorowodny,

• wykładowca SWFiS PG,

• doświadczenie żeglarskie i regatowe 27 lat.

Jan Hupka

• zastępca KWŻ,

• jachtowy sternik morski,

• instruktor PZŻ,
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• kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego Kat. Techn. Chem. Wydz. Chem. PG,

• doświadczenie żeglarskie 39 lat.

Łukasz Osowski

• młodszy instruktor PZŻ,

• sternik jachtowy,

• doktorant na wydziale ETI PG,

• 8 lat doświadczenia żeglarskiego, w tym 6 lat żeglarstwa regatowego.

Agata Pankowska

• instruktor stażysta,

• sternik jachtowy,

• studentka AMG, członek NKCh,

• doświadczenie w żeglarstwie 17 lat.

5.3. Sprzęt pływający

Z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku wyczarterowano kecz gaflową Drużyna 

s/y „Moreno” (Rysunek 27). Łukasz Osowski udostępnił jacht typu slup s/y „Klif” z AKM 

Gdańsk. Prezes P.U.P. ABRUKO, Roman Czerwiński, udostępnił też jachty typu Nash, Puck 

i Omega oraz nieodpłatne korzystanie z kei dla keczy gaflowej Drużyna.

Rysunek 27: Kecz gaflowa Drużyna
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5.4. Szkolenie

Szkolenie przebiegało trójtorowo i zaczęło się od sprawdzianu umiejętności pływackich 

dla kandydatów na żeglarza jachtowego.

1. Rejsy na s/y Klif uzupełniające staże morskie dla kandydatów na sternika jachtowego 

– uczestniczyło 6 osób.

2. Kandydaci na sternika jachtowego szkoleni byli na keczy gaflowej Drużyna oraz na 

jachtach typu Puck i Omega, razem z pozostałymi 5-ma osobami nie przystępującymi 

do egzaminu na stopień sternika (brak staży morskich).

3. Szkolenie praktyczne kandydatów na żeglarza jachtowego na keczy gaflowej Drużyna 

(8 osób + 2 osoby – kandydaci na sternika jachtowego).

Zrealizowano pełen program wymagany na stopień żeglarza jachtowego w zakresie ma-

newrowania jachtem żaglowym przewidziany przez PZŻ i dodatkowo stworzono możliwości 

kandydatom na stopień sternika jachtowego do doskonalenia swoich umiejętności.

Rysunek 28: Egzamin na sternika jachtowego

Wszyscy uczestniczyli w wykładach, na których realizowano niezbędny materiał teore-

tyczny na stopnie żeglarza i sternika jachtowego. Wykłady przeprowadzano korzystając z no-

woczesnych metod multimedialnych, takich jak rzutnik i prezentacje komputerowe, co w du-

żym stopniu ułatwiło przyswojenie niezbędnej wiedzy żeglarskiej. Dla kandydatów na sterni-

ka zorganizowano seminarium z nawigacji i locji, które gościnnie poprowadził dr inż. Janusz 

Kozak z Wydziału OiO PG.
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Szkolenie uwieńczone zostało zdaniem w dniu 18 lipca egzaminu przed Komisją Eg-

zaminacyjną (Rysunek 28). Na stopień żeglarza zdało 8 osób, na stopień sternika zdało 7 

osób. Po egzaminie, zgodnie z tradycją żeglarską, nastąpiło przyjęcie neofitów do grona żeg-

larzy (chrzest żeglarski,  Rysunek 29), zakończone ogniskiem i wspólnym śpiewaniem szant 

oraz ogłoszeniem szczegółowych wyników egzaminu.

Rysunek 29: Chrzest żeglarski

5.5. Wnioski

Udało się kolejny raz połączyć obóz naukowy z kursem żeglarskim. Kadra instruktorska 

w głównej  mierze  rekrutowała  się  z  pracowników  PG,  oprócz  nich  był  jeden  instruktor 

stażysta – sternik jachtowy Agata Pankowska.

Czas trwania obozu był wystarczający do zrealizowania programu PZŻ na podstawowe 

stopnie żeglarskie.

Grupa składała się z osób o różnym zaawansowaniu żeglarskim (zerowi kursanci i że-

glarze jachtowi), mobilizowało to bardziej do działania i ułatwiało naukę żeglowania.

Należy z przykrością stwierdzić małą świadomość kultury fizycznej i umiejętności pły-

wania części kursantów.

Kecz gaflowa Drużyna jest idealnym jachtem do szkolenia zarówno na stopień żeglarza, 

jak i sternika jachtowego. Może na nim odbywać się egzamin na oba stopnie żeglarskie (wg 

wytycznych PZŻ).
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Obóz był wyposażony w sprzęt multimedialny, co dobitnie wpłynęło na jakość szkole-

nia.

Z przykrością należy stwierdzić, że pomimo rozmów z AKM nie udało się skorzystać 

z jachtów należących do Politechniki.
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