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1. SPONSORZY
W realizacji Letniego Obózu Naukowego „Władysławowo 2006” pomogły następujące
instytucje:
•

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

•

Nadmorski Park Krajobrazowy,

•

Politechnika Gdańska: J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej Janusz Rachoń, Dziekan
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik,

•

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej: Katedra Technologii Chemicznej WCh
PG, Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów WCh PG,

•

Miasto i Gmina Władysławowo,

•

„EKOWIK” Sp. z o.o.,

•

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” Sp. z o.o.,

•

Spółka Wodno- Ściekowa „Swarzewo”,

•

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A.,

•

„Techno-Service” S.A.,

•

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku,

•

Gdański Klub Płetwonurków „REKIN”,

•

Harcerski Ośrodek Morski,

•

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich – „Szkuner”,

•

Bar pod Sosną we Władysławowie,

•

REWOŚ Sp. z o.o. w Warszawie.

2. INFORMACJE OGÓLNE
Autor rozdziału: Iwona Kopczyńska, mgr inż. Daria Hołownia.

2.1.

CEL OBOZU

Celem obozu było zapoznanie uczestników z problemami ekologicznymi na terenie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz aktywne uczestnictwo w ich rozwiązywaniu,
a także weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Podczas letnich obozów nauko4
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wych studenci zdobywają doświadczenie naukowe i często kontynuują podjętą na obozie tematykę w dalszej karierze naukowej. Jednocześnie uczestnicy przyczyniają się do poprawy
stanu badanego obszaru, poprzez przyjmowanie zleceń okolicznych władz w zakresie wykonywanych badań. Sporządzenie raportu końcowego z działań i wyników otrzymanych z przeprowadzonych obserwacji staje się pomocne przy poprawie stanu środowiska na tym obszarze.
Integracja studentów różnych lat i kierunków dyplomowania pozwala na wymianę zdobytych w czasie studiów doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Jest ona wspomagana również
poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne, w ramach których uczestnicy zdobyli wyszkolenie
żeglarskie potwierdzone otrzymaniem uprawnień w postaci patentu żeglarskiego. Studenci
wykazują dużo entuzjazmu w tym względzie i bardzo chętnie zdobywają doświadczenie żeglarskie.

2.2.

UCZESTNICY OBOZU

2.2.1.

KADRA NAUKOWA

1. Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska.
2. Dr inż. Robert Aranowski, Politechnika Gdańska.
3. Dr Stanisław Cytawa, GOS Swarzewo.

2.2.2.

KADRA ŻEGLARSKA

1. Jakub Pankowski – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego.
2. Jan Hupka – Zastępca KWŻ.
3. Łukasz Osowski – Instruktor żeglarstwa.

2.2.3.

STUDENCI

1. Łukasz Bakuła.
2. Katarzyna Brzezińska.
3. Liliana Czepułkowska.
4. Agnieszka Gębska.
5. Daria Hołownia.
6. Emilia Hupka.
5
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7. Monika Jarzembowska.
8. Piotr Jaśkiewicz.
9. Agnieszka Klinkosz.
10. Emilia Knuth.
11. Iwona Kopczyńska.
12. Karolina Kuklińska.
13. Katarzyna Kurasińska.
14. Irmina Kwiatkowska.
15. Katarzyna Łukaszewska.
16. Jagoda Małkowska.
17. Magdalena Miszkiel.
18. Aleksandra Paicz.
19. Ewa Rusin.
20. Sławomir Skrzypczak.
21. Agata Stępień.
22. Dorota Sylwestrzak.
23. Filip Szyler.
24. Małgorzata Zakrzewska.

2.2.4.

LICEALIŚCI

1. Przemysław Kwaśniewski.
2. Krzysztof Pacyga.

2.2.5.

GOŚCIE

1. Agnieszka Podolska.
2. Remigiusz Zapolski.

2.3.

ORGANIZACJA

W celu usprawnienia pracy obozu do pomocy w zarządzaniu Kierownikowi obozu
(Iwona Kopczyńska, TOŚ IV) zostały wyłonione następujące osoby:
•

Emilia Hupka – sporządzanie codziennych sprawozdań z postępu prac badawczych,
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•

Magdalena Miszkiel – współpraca z Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i instruktorami, organizacja egzaminu dla uczestników starających się o uzyskanie stopnia
żeglarza, przygotowanie wykładów i zajęć, stworzenie grafików pływania,

•

Agnieszka Klinkosz – zarządzanie sprawami finansowymi,

•

Łukasz Bakuła – nadzór nad prawidłowym działaniem pracowni komputerowej,

•

Emilia Hupka – przygotowanie strony muzycznej spotkań przy ognisku,

•

Irmina Kwiatkowska – organizacja posiłków i zaopatrzenie w prowiant,

•

Karolina Kuklińska – przygotowanie biblioteki,

•

Daria Hołownia, Łukasz Bakuła – sporządzanie dokumentacji fotograficznej,

•

Emilia Hupka, Łukasz Bakuła – przygotowanie raportu końcowego podsumowującego
obóz.

2.4.

ZAKRES BADAŃ

Uczestnicy obozu zostali podzieleni na 3 grupy: wodną, olejową i bioodpadową, z których każda kierowana była przez wyłonionego z niej kierownika, kontrolującego postępy prac
badawczych. Każda z grup realizowała zadania wyznaczone w programie obozu:
I. Grupa Wodna:
A. badanie stanu Zatoki Puckiej, w tym:
i. przekrój pionowy pH, temperatury, zawartości tlenu w wodzie w wybranych
punktach (np. doły porefulacyjne ),
ii. charakterystyka osadów dennych,
iii. eutrofizacja wód (zakwity glonów),
B. identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i charakterystyka wody w rzece Czarna Wda,
C. charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni w Jastrzębiej Górze.
II. Grupa Olejowa:
A. zagospodarowanie zużytych olejów i minimalizacja zanieczyszczeń Bałtyku olejami, w tym:
i. zagospodarowywanie zużytych tłuszczów jadalnych,
ii. charakterystyka zaolejonych wód z jednostek pływających,
iii. badania symulantów ropy naftowej w rozlewach olejowych na wodzie,
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B. charakterystyka ścieków produkowanych przez zakłady przetwórstwa rybnego
oraz rozpoznanie sposobów ich neutralizacji.
III.Grupa Bioodpadowa:
A. zagospodarowanie odpadów komunalnych z miast i miejscowości w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Oprócz tego, każdy uczestnik brał udział w szkoleniu w zakresie poboru prób wody
morskiej i osadów dennych z różnych jednostek żaglowych i motorowych.
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3. GRUPA BIOODPADOWA
Autorzy rozdziału: mgr inż. Łukasz Bakuła, Agata Stępień.

3.1.

SKŁAD GRUPY

1. Mgr inż. Łukasz Bakuła.
2. Liliana Czepułkowska.
3. Monika Jarzębowska.
4. Przemysław Kwaśniewski.
5. Katarzyna Łukaszewska.
6. Sławomir Skrzypczak.
7. Dorota Sylwestrzak.
8. Agata Stępień (kierownik).

3.2.

TEMATYKA BADAŃ

Grupa bioodpadowa podczas Letniego Obozu Nich zapoznała się z problemem segregacji odpadów na terenie Władysławowa. Temat ten, z racji swojej obszerności, podzielony został na dwie części. W pierwszej zajęliśmy się programem „Zielone worki”, czyli zbiórką odpadów organicznych, które następnie używane są, po wymieszaniu z osadami ściekowymi
z GOS „Swarzewo”, jako materiał do otrzymywania kompostu. Prześledziliśmy drogę
odpadów od ich źródła, czyli od gospodarstw domowych z terenu Władysławowa, poprzez
odbiór i transport na miejsce przeznaczenia, czyli GOS „Swarzewo” skończywszy na wymieszaniu z materiałem pryzm kompostowych.
Druga część dotyczyła segregacji pozostałych odpadów, takich jak: butelki PET, makulatura, szkło, puszki aluminiowe, zużyte baterie i przeterminowane leki. Przeprowadziliśmy
ankietę wśród mieszkańców, aby poznać ich stosunek to segregowania odpadów oraz sprawdzić, w jaki sposób unieszkodliwiają przeterminowane leki i zużyte baterie (odpady niebezpieczne), które nie powinny trafiać na wysypisko śmieci. Wyniki ankiet posłużyły zbadaniu
nastawienia społeczeństwa do problemu selektywnej zbiórki odpadów oraz identyfikacji problemów i przeszkód zniechęcających do tego typu aktywności.
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Innym zadaniem było poznanie morfologii śmieci plażowych (z jakich frakcji możliwych do rozdzielenia się składają) oraz przyjrzenie się problemowi wandalizmu polegającego
na rozcinaniu worków z zebranymi odpadami przygotowanych do wywózki w celu wydobycia puszek aluminiowych.

3.3.

ANKIETY NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

Ankiety przeprowadzono wśród dwóch grup ludności. Pierwsza obejmowała mieszkańców domów jednorodzinnych, a druga – wielorodzinnych. Mieszkańców pytaliśmy o podstawowe zagadnienia związane z segregacją odpadów komunalnych, jak i odpadów niebezpiecznych, do których należą przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie. Wyniki ankiet porównaliśmy z wynikami własnych ankiet z lat ubiegłych.

3.3.1.

DOMY WIELORODZINNE

Mieszkańcom domów wielorodzinnych zadaliśmy pięć pytań:
1. Czy segregują Państwo odpady?
2. Jakie frakcje Państwo segregują?
3. Czy uważają Państwo, że w mieście jest dobrze zorganizowana zbiórka odpadów?
4. Co Państwo robią z przeterminowanymi lekami?
5. Co robią Państwo ze zużytymi bateriami?
Ankiety w domach wielorodzinnych przeprowadzono po raz drugi. W ciągu tego okresu
zauważyliśmy wzrost niechęci mieszkańców do udzielenia odpowiedzi. Na stu ankietowanych odpowiedzi udzieliło nam tylko trzydzieści pięć osób.
Z obserwacji własnych wynika, że procent segregowanych odpadów zależy od dostępności pojemników na dane frakcje. Poza tym wystąpił wzrost segregowania puszek aluminiowych, szkła i makulatury (Rysunek 2).
W ankiecie zwróciliśmy również uwagę na popularne odpady niebezpieczne, jakimi są
przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie. Pytanie o zużyte baterie pojawiło się po raz
pierwszy w tym roku. Niepokojącym faktem jest to, że większość ankietowanych pozbywa
się tych odpadów wyrzucając je do śmieci komunalnych, które trafiają na wysypisko śmieci
(Rysunek 4).
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Rysunek 1: Udział procentowy ankietowanych segregujących odpady

Analizą problemu popularnych odpadów niebezpiecznych zajmiemy się w oddzielnym
punkcie.
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Rysunek 2: Segregowane frakcje odpadów w domach wielorodzinnych
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Rysunek 3: Postępowanie z przeterminowanymi lekami w domach wielorodzinnych
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Rysunek 4: Postępowanie ze zużytymi bateriami w domach wielorodzinnych
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3.3.2.

DOMY JEDNORODZINNE
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Rysunek 5: Udział procentowy ankietowanych segregujących odpady

Mieszkańcom domów jednorodzinnych zadaliśmy dziesięć pytań:
1. Czy segregują Państwo odpady?
2. Jakiego typu odpady segregują Państwo?
3. Czy segregują Państwo odpady kuchenne?
4. Czym kierują się Państwo przystępując do akcji Zielone worki?
5. Ile worków zużywają Państwo w ciągu miesiąca?
6. Co robią Państwo z odpadkami organicznymi zimą?
7. Co robią Państwo z przeterminowanymi lekami?
8. Co robią Państwo ze zużytymi bateriami?
9. Czy uważają Państwo, że ilość pojemników na poszczególne frakcje jest wystarczająca?
10. Czy orientują się Państwo, jakich śmieci nie należy wrzucać do zielonych worków?
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Rysunek 6: Udział mieszkańców w programie „Zielone worki”
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Rysunek 7: Frakcje odpadów segregowane w domach jednorodzinnych

Podobne ankiety były przeprowadzone w latach 2004-2005. Liczba osób segregujących
odpady zmienia się nieznacznie z roku na rok (Rysunek 5). Poza tym liczba osób segregujących odpady zgadza się z liczbą osób biorących udział w programie „Zielone worki”.
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Rysunek 8: Postępowanie z przeterminowanymi lekami w domach jednorodzinnych

Mieszkańcy domów jednorodzinnych segregują przede wszystkim butelki PET (najwięcej dostępnych pojemników na ten typ odpadów), puszki aluminiowe, makulaturę i szkło.
Mieszkańcy sami udzielali odpowiedzi na pytanie, co segregują.
Na podstawie przeprowadzonych ankiet można stwierdzić, że segregowanie odpadów
zależy od dostępności pojemników na dane frakcje. Z każdym rokiem zainteresowanie mieszkańców recyklingiem rośnie stąd potrzebna jest większa liczba pojemników i częstszy wywóz
odpadów.

3.3.3.

ZIELONE WORKI

Na terenach Władysławowa organizowana jest zbiórka odpadów organicznych. Odbywa
się ona w pod hasłem „Zielone worki”. W ramach tego programu od mieszkańców domów
jednorodzinnych zbierane są określone odpady organiczne. W naszych badaniach zajęliśmy
się analizą funkcjonowania programu. W tym celu przeprowadziliśmy obserwacje drogi odpadów od miejsca ich powstania – domów jednorodzinnych do miejsca ich przeznaczenia –
pryzm kompostowych na GOS w Swarzewie. Zbadaliśmy skład odpadów gromadzonych
w workach oraz sprawdziliśmy, jakie są najczęściej wrzucane odpady zabronione.
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Trawa
Resztki warzyw i
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Resztki jedzenia
Gałęzie
Niedozwolone

70%

Rysunek 9: Skład bioodpadów w „Zielonych workach”

Na przedstawionym wykresie (Rysunek 9) można zauważyć, że głównym składnikiem
zielonych odpadów są trawa i chwasty z przydomowych ogródków. Poza tym obecne były
zgniłe owoce i warzywa oraz resztki jedzenia, które nie zawierają skóry, mięsa i kości. Wśród
odpadów niedozwolonych przeważają worki foliowe, plastikowe opakowania, papier i niedopałki papierosów. Czasami zdarzają się sytuacje, iż niesforni turyści wracający po nocnych
zabawach do domu zostawiają puszki i plastikowe kubki w workach przygotowanych do zabrania.

Rysunek 10: Zbiórka „Zielonych worków”
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Zbiórka worków dla mieszkańców jest bezpłatna i odbywa się raz w tygodniu. Worki
pakowane są albo bezpośrednio na przyczepę albo wysypywane są na nią. Odpady trafiają na
pryzmy kompostowe znajdujące się na GOS w Swarzewie, gdzie mieszane są razem z osadem
ściekowym i wykorzystywane do produkcji kompostu.
Mieszkańcy chętnie prowadzą zbiórkę „Zielonych odpadów” nie tylko ze względów
ekonomicznych – bezpłatny wywóz, ale również ekologicznych – ochrona środowiska. W zamian za segregację odpadów mieszkańcy otrzymują kompost za symboliczną opłatą.

3.3.4.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Po raz pierwszy na obozie zajęliśmy się odpadami niebezpiecznymi powszechnie
znajdującymi się w gospodarstwach domowych – przeterminowanymi bateriami i zużytymi
bateriami. Przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Władysławowa zarówno wśród
mieszkańców domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Ankieta obejmowała
następujące pytania:
•

Co Państwo robią z przeterminowanymi lekarstwami?

•

Co Państwo robią ze starymi zużytymi bateriami?

21%

21%

Posiada pojemniki
na leki
Brak pojemników
Brak pojemników
ale zbiera leki

58%

Rysunek 11: Dostępność pojemników na przeterminowane leki w aptekach

Niepokojącym faktem jest to, że połowa ankietowanych wyrzuca przeterminowane leki
do odpadów komunalnych, skąd trafiają na składowisko odpadów. Jednocześnie zauważyliśmy, że niewiele przeterminowanych lekarstw trafia do specjalnych pojemników znajdujących
się w aptekach. Przyczyną tego jest mała świadomość mieszkańców na temat krążenia leków
17
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w biosferze i ich kumulacji w wodach powierzchniowych. Drugą przyczyną jest brak odpowiednich pojemników na przeterminowane leki w aptekach. Na podstawie obserwacji i ankiet
przeprowadzonych w aptekach na terenie Władysławowa, Pucka, Jastrzębiej Góry, Juraty
i Helu stwierdziliśmy, że tylko połowa z nich posiada pojemniki na przeterminowane leki.
Sytuacja ze zużytymi bateriami wcale nie wygląda lepiej. Ponad połowa ankietowanych
pozbywa się zużytych baterii wyrzucając je do odpadów komunalnych.

3.3.5.

PODSUMOWANIE

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, po zmianach wprowadzonych
przez ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, zawiera pewne przepisy regulujące kwestię
odzysku odpadów. Mianowicie gminy zostały zobowiązane do organizacji selektywnej zbiórki odpadów, w tym osobnego zbieranina odpadów podlegających biodegradacji.
Zdaniem mieszkańców selektywna zbiórka odpadów na terenie Władysławowa przebiega dość sprawnie. Gmina jest przygotowana do spełnienia wymagań ustawy, należy tylko popracować nad zwiększeniem zakresu podjętych działań.

3.4.

MORFOLOGIA ODPADÓW Z PLAŻ

6%
7%
30%
10%

6%

5%

20%

butelki szklane
butelki PET
puszki ALU
kubki plastikowe
tacki tekturowe
opakowania spożywcze
resztki jedzenia
pozostałe

16%

Rysunek 12: Morfologia odpadów z plaż

W sezonie letnim wzrasta gwałtownie ilość odpadów odbieranych przez przedsiębiorstwo oczyszczani miasta. Większość z nich jest pozostawianych na plażach. Po przyjrzeniu się
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zawartości koszy plażowych stwierdziliśmy, że niemal wszystkie komponenty odpadów nadają się do recyklingu. Proponujemy umieszczenie na plaży pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów.

3.5.

„DZIKIE” WYSYPISKA WOKÓŁ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Bezpośrednie sąsiedztwo niedawno wybudowanej ścieżki rowerowej łączącej Władysławowo ze Swarzewem stanowi miejsce na bezpłatne składowanie rozmaitych odpadów,
głównie o większych gabarytach z uwagi na łatwy dojazd po utwardzonej nawierzchni. Efekty
takiego traktowania szlaku rekreacyjnego widać na poniższych fotografiach – rowerzyści, zamiast podziwiać piękno przyrody, widzą hałdy piasku, góry gruzu czy też inne odpady, często
niebezpieczne, jak choćby widoczny na zdjęciu telewizor. Dodatkowo narażeni są na niebezpieczeństwo i utrudnienia związane z nielegalnym ruchem pojazdów samochodowych, które
dodatkowo niszczą ścieżkę nieprzystosowaną do dużego obciążenia.

Rysunek 13: Hałda piasku i materiały budowlane przy ścieżce rowerowej
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Rysunek 14: Gruz i odpady niebezpieczne w okolicach ścieżki rowerowej

Rysunek 15: Naruszenie zakazu wjazdu na ścieżkę przez samochód osobowy
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4. GRUPA OLEJOWA
Autorzy rozdziału: Agnieszka Gębska, Katarzyna Kurasińska, Aleksandra Paicz,
Małgorzata Zakrzewska.

4.1.

SKŁAD GRUPY

1. Katarzyna Brzezińska.
2. Agnieszka Gębska (kierownik grupy).
3. Piotr Jaśkiewicz.
4. Katarzyna Kurasińska.
5. Emilia Knuth.
6. Aleksandra Paicz.
7. Ewa Rusin.
8. Filip Szyler.
9. Małgorzata Zakrzewska.

4.2.

TEMATYKA BADAŃ

Celem grupy olejowej było zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami:
•

zagospodarowanie zużytych olejów jadalnych, sposób postępowania ze zużytym olejem i tłuszczem posmażalniczym pochodzącym z lokalnych punktów gastronomicznych (ankieta),

•

charakterystyka zaolejonych wód z jednostek pływających,

•

możliwości techniczne separacji olejów w istniejących urządzeniach technologicznych
w zakładach rybnych PPiUR Szkuner oraz B.M.C. we Władysławowie,

•

wpływ olejów na oczyszczanie ścieków komunalnych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Swarzewo.

4.3.

ZUŻYTE OLEJE SILNIKOWE Z KUTRÓW RYBACKICH

W nawiązaniu do zeszłorocznych prac badawczych, grupa olejowa zainteresowana tematem charakterystyki zaolejonych wód z jednostek pływających podjęła się kontynuacji tego

21

Sprawozdanie z Obozu Letniego Naukowego Kola Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Program „Zatoka Pucka 2006”, Władysławowo, 10-28 lipca 2006r.

zagadnienia. Badania zostały prowadzone w formie wywiadu w porcie rybackim we Władysławowie i na Helu.
Zęzy są to najniżej położone miejsca na statkach, gdzie gromadzą się resztki olejów
oraz woda pochodząca z mycia maszyn i pomieszczeń, skroplin czy też przecieków. W wodach zęzowych są obecne preparaty czyszczące, konserwujące i antykorozyjne, ewentualnie
część transportowanego ładunku. Fazę olejową stanowią paliwa pochodzące z przecieków
(w rurociągach, nieszczelnych kołnierzach czy zaworach), zużyte oleje smarowe, pozostające,
między innymi, po wymianie oleju w agregatach.
Zużyte oleje i wody zęzowe powinny być przekazywane służbom zajmującym się ich
utylizacją. Zanieczyszczenia te są szkodliwe dla fauny wodnej w przypadku ich niekontrolowanego wycieku do morza. Dlatego tak bardzo ważnym problemem jest umiejętne zagospodarowanie zużytych olejów silnikowych i wód zęzowych pochodzących z jednostek pływających.
W portach Władysławo i na Helu rybacy wymieniają zużyty olej silnikowy i oddają na
brzeg, wody zęzowe w zależności od rodzaju silnika zamontowanego na kutrze, jego wieku
i stopnia eksploatacji. Gdy silnik jest nowy i w dobrym stanie wymiana odbywa się raz do roku, w przeciwnym razie w sezonie olej wymieniany jest 4-5 razy.
Na kutrach rybackich gospodarką olejami zajmuje się mechanik, który prowadzi dokumentację zawierającą informację na temat przekazywania olejów na barkę paliwową. Zagospodarowanie zużytych olejów silnikowych i wód zęzowych pochodzących z kutrów rybackich polega na przepompowywaniu ich do zbiorników na barce. Barka paliwowa pełni rolę
magazynu, nie odbywa się na niej wstępne oczyszczanie zużytych olejów i wód zęzowych.
Następnym etapem utylizacji zanieczyszczeń jest przetłaczanie ich z barki do cysterny na ląd.
Koszt oddania jednego litra zużytego oleju przez rybaków w porcie Władysławowo wynosi
0,20 zł/dm3, a na Helu od 0,15 do 0,30 zł/dm3.
Barka „OW BUNKER”, jedyny odbiorca zużytych olejów we Władysławowie, zacumowana jest w porcie. Na Helu tym problemem zajmuje się firma „Port-Service” obsługująca
m.in. porty w Gdańsku i Gdyni.
Nieliczni rybacy sami starają się zagospodarować zużyty olej silnikowy co nie zawsze
odbywa się w sposób legalny, zgodny z przepisami prawnymi. Wykorzystują go między innymi jako środek opałowy, ze względu na dużą zawartość substancji ropopochodnych stanowiących cenne źródło energii lub stosują do impregnacji i konserwacji obiektów drewnianych.
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4.4.

ANKIETA NA TEMAT TŁUSZCZÓW SMAŻALNICZYCH

W sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich działa wiele punktów gastronomicznych, specjalizujących się w smażonych potrawach rybnych. Wśród 17 punktów we Władysławowie i 18 na Helu została przeprowadzona anonimowa ankieta na temat wykorzystania i
zagospodarowania tłuszczów posmażalniczych.

4.4.1.

WYNIKI

Tabela 1: Wyniki ankiet
Władysławowo

Hel

Rodzaj olejów/tłuszczy zużywanych w danym punkcie gastronomicznym w sezonie letnim.
•

roślinne – 97%

•

roślinne – 94%

•

zwierzęce – 3%

•

zwierzęce – 6%

Ilość olejów zużywana tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie letnim.
•

< 10 dm3 – 6%

•

< 10 dm3 – 22%

•

10-50 dm3 – 30%

•

10-50 dm3 – 50%

•

50-100 dm3 – 53%

•

50-100 dm3 – 17%

•

nie wiem – 11%

•

nie wiem – 11%

Ilość frytury zużywanej tygodniowo w danym punkcie gastronomicznym w sezonie letnim.
•

< 5 kg – 12%

•

< 5 kg – 11%

•

5-10 kg – 23%

•

5-10 kg – 50%

•

10-40 kg – 12%

•

10-40 kg – 28%

•

nie używa – 23%

•

nie używa – 11%

•

nie wiem – 30%

•

nie wiem – 0%

Jak często wymieniany jest olej/tłuszcz?
•

częściej niż raz w tygodniu – 82%

•

częściej niż raz w tygodniu – 83%

•

raz w tygodniu – 6%

•

raz w tygodniu – 17%

•

rzadziej niż raz w tygodniu – 0%

•

rzadziej niż raz w tygodniu – 0%

•

nie wiem – 12%

•

nie wiem – 0%

Dokąd trafia przerobiony olej/tłuszcz?
•

jest odbierany przez firmę (podpisana
umowa) – 71%

•

jest odbierany przez firmę (podpisana
umowa) – 83%
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Władysławowo
•

jest odbierany przez osobę prywatną

Hel
•

(brak umowy) – 0%
•

inne – 29%

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

•

inne – 6%

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

nie wiem – 71%

•

nie wiem – 33%

•

nie interesuje mnie to – 29%

•

nie interesuje mnie to – 22%

•

wiem – 0%

•

wiem – 45%

Czy w Państwa barze/restauracji znajduje się separator tłuszczów?
•

tak – 18%

•

tak – 39%

•

nie – 35%

•

nie – 22%

•

nie wiem – 47%

•

nie wiem – 39%

Czy używają Państwo zmywarek do naczyń?
•

tak – 59%

•

tak – 59%

•

nie – 41%

•

nie – 41%

Czy naczynia są opłukiwane przed włożeniem do zmywarki?
•

tak – 53%

•

tak – 67%

•

nie – 47%

•

nie – 33%

Czy posiadają państwo rozdrabniacze odpadów w zlewach?
•

tak – 12%

•

tak – 11%

•

nie – 82%

•

nie – 89%

•

nie wiem – 6%

•

nie wiem – 0%

4.4.2.

WNIOSKI

We wszystkich punktach gastronomicznych, które wzięły udział w ankiecie, powszechnie używanym tłuszczem do smażenia jest olej roślinny. Dodatkowo w mniejszych ilościach
wykorzystuje się również fryturę (tłuszcz stały).
Wymiana oleju posmażalniczego w punktach gastronomicznych obu nadmorskich
miejscowości odbywa się stosunkowo często, w większości przypadków kilka razy dziennie.
70% zużytego oleju i tłuszczu jest przekazywana firmom odbierający (podpisana umowa).
Na Helu 10% ankietowanych oddaje zużyte oleje osobom prywatnym, a 6% pozbywa
się ich w inny sposób. Natomiast we Władysławowie 30% ankietowanych przyznaje się ,że
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pozbywa się olej posmażalniczego wylewając go do kosza na śmieci lub do zlewu. We Władysławowie olej nie odnotowano przypadku aby zużyty olej był odbierany przez osoby prywatne.
Interesujący jest fakt, że na Helu blisko połowa ankietowanych (44%), wie co dzieje się
ze zużytymi olejami posmażalniczymi.
Z kolei we Władysławowie taki sam procent przepytanych osób nie ma świadomości co
dzieje się ze zużytymi olejami.
Niska świadomość ankietowanych na temat separatora tłuszczów odzwierciedla fakt, że
we Władysławowie ok. 50%, a na Helu ok. 40% punktów gastronomicznych nie posiada takiego urządzenia. W obu nadmorskich miejscowościach w wielu punktach gastronomicznych
(ok. 65%) występują zmywarki do naczyń, a naczynia są uprzednio opłukiwane przed włożeniem do mycia. W pozostałych, mniejszych placówkach gastronomicznych używane są jednorazowe naczynia.
Na Helu i we Władysławowie zaledwie, ok. 20% ankietowanych posiada rozdrabniacze
odpadów.
Zestawienie otrzymanych odpowiedzi na analogiczne pytania z ankiet przeprowadzonych w latach 2004 i 2005 w miejscowościach położonych na Półwyspie Helskim przedstawia Tabela 2.
Tabela 2: Porównanie wyników ankiet udział procentowy w roku
2004
Pytania

Ilość frytury
zużywana
tygodniowo w barach

Dokąd trafia
przerobiony

2006

Warianty odpowiedzi Władysła- Władysła- Władysławowo
wowo
wowo
< 10 dm3

Ilość olejów
zużywana
tygodniowo w barach

2005

Hel

46%

22%

6%

22 %

42%

56%

30 %

50 %

50-100 dm3

12%

22%

53 %

17 %

nie wiem

-

-

11 %

11 %

< 5 kg

45%

17%

12 %

11 %

6-10kg

33%

58%

23 %

50 %

20-40kg

22%

25%

12 %

28 %

nie używam

-

-

23 %

11 %

nie wiem

-

-

30 %

0%

Odbierany przez
firmę

46%

63%

71 %

83 %

20-50 dm

3
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2004
Pytania

olej/tłuszcz?
Czy mają państwo
świadomość, co
dzieje się ze użytym
olejem?

2005

2006

Warianty odpowiedzi Władysła- Władysła- Władysławowo
wowo
wowo

Hel

Odbierany przez
osobę prywatną

12%

11%

0%

11 %

Inne

42%

36%

29 %

6%

Nie wiem

46%

63%

71 %

33 %

Nie interesuje mnie

34%

11%

29 %

22 %

Wiem

20%

36%

0%

45 %

Tak

44%

28%

18 %

39 %

Nie

56%

71%

35 %

22 %

Nie wiem

-

-

47 %

39 %

Czy w państwa barze
znajduje się separator
tłuszczów?

Porównanie ankiet obrazuje rosnące z roku na rok zużycie olejów i frytury. Więcej zużytych olejów trafia do specjalistycznych firm. Jednocześnie coraz więcej ankietowanych ma
świadomość co dzieje się z zużytym olejem (20% w 2004 roku, w 2005 – 36%, w 2006 (Hel)
- 45%). Zaskakujący jest fakt, ze we Władysławowie żadna z zapytanych osób nie wie co się
dzieje ze zużytymi olejami.
Oleje i tłuszcze są wysoko kalorycznym komponentem, przyczyniają się do wzrostu
wartości ChZT, co wiąże się z obciążeniem technologicznym oczyszczalni, o czym mowa jest
w podrozdziale „Wpływ olejów na funkcjonowanie Grupowej Oczyszczalni w Swarzewie”.
Z kolei oleje pochodzące ze zmywarek charakteryzują się wysoką alkalicznością.
W procesie zmydlania tłuszczów są one rozbijane na mniejsze krople i tworzą się trudne do
usunięcia emulsje.
Nowością na rynku są młynki odpadów zainstalowane w zlewach. Ich celem jest mechaniczne rozdrabnianie odpadów. Umożliwia to zwiększenie ilości osadu pierwotnego, co
pociąga za sobą łatwość zachodzenia procesu fermentacji osadu nadmiernego.
Wraz ze wzrostem zastosowania rozdrabniaczy odpadów, zadaniem na przyszłość jest
projektowanie w oczyszczalniach ścieków urządzeń o lepszych parametrach wstępnej obróbki
mechanicznej.
Groźne konsekwencje niesie ze sobą niekontrolowane pozbywanie się zużytych olejów
posmażalniczych. Sytuacja taka miała miejsce w jednym z punktów gastronomicznych zlokalizowanych we Władysławowie (Rysunek 16).
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Rysunek 16: Wylewanie zanieczyszczeń olejowych do studzienki kanalizacyjnej

Konsekwencje tego postępowania mogą być groźne zarówno dla oczyszczalni ścieków
(jeśli trafiają są do kanalizacji ściekowej) oraz dla wód morskich (w przypadku ich usuwania
do kanalizacji burzowej).

4.5.

WPŁYW OLEJÓW NA FUNKCJONOWANIE GRUPOWEJ
OCZYSZCZALNI W SWARZEWIE

Do Grupowej Oczyszczalni w Swarzewie (GOS) dopływają ścieki pochodzące z Pucka,
Władysławowa, Swarzewa, Gnieżdżewa, Chłapowa i Chałup. Wśród tłuszczów pojawiających się w tych ściekach wyróżniamy:
•

oleje roślinne (estry glicerolu i kwasów tłuszczowych zarówno nienasyconych jak i
nasyconych),

•

oleje rybne, np. kwas erukowy (zawierają wielonienasycone i długołańcuchowe kwasy
tłuszczowe).
W sezonie letnim nadmorskie miejscowości zapewniają szeroką bazę punktów gastro-

nomicznych .Wiąże się to ze zwiększoną ilością generowanych ścieków, w tym przede
wszystkim zanieczyszczeń olejowych. Ponadto w rejonie znajduje się szereg wiele zakładów
przetwórstwa rybnego, np.PPiUR „Szkuner”, „B.M.C”, „Wilbo”, „Marlin”.
W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzenie wykorzystywana jest technologia biologiczno-chemiczno-mechaniczna. Ścieki po przejściu przez wstępny etap oczyszczania kie27
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rowane są do reaktorów sekwencyjnych typu SBR. Olej unoszący się na powierzchni ścieków
flotuje, a następnie powoli zaczyna obrastać pleśnią. Część olejów przepływa przez dekanter
do stawów, gdzie ulegają jełczeniu i rozkładowi.
Zrzuty zaolejonych ścieków stwarzają liczne problemy w prawidłowej pracy
oczyszczalni i generują dodatkowe koszty związane m.in.:
•

ze wzrostem kosztów oczyszczania ścieków przemysłowych, gł. przemysłu rybnego,

•

ze wzrostem kosztów policzalnych, do których należą m. in:
○

koszty napowietrzania wraz ze wzrostem dopływającego ładunku BZT5,

○

koszty strącania chemicznego związków fosforu,

○

zwiększona ilość produkowanego osadu nadmiernego proporcjonalna do napływającego ładunku BZT5 i koszty związane z obróbką osadu,

○

wzrost stężenia ChZT nierozkładalnego w oczyszczonych ściekach i zwiększone
opłaty środowiskowe,

•

4.6.

wzrost kosztów niepoliczalnych, obejmujących:
○

konieczność prowadzenia korekty operatorskiej zadanych parametrów,

○

trudności z zagęszczaniem i odwadnianiem osadu nadmiernego,

○

częste czyszczenie urządzeń pomiarowych zaklejonych tłuszczem.

METODY ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW OBCIĄŻONYCH
– PORT WŁADYSŁAWOWO „SZKUNER”
Dnia 25 lipca 2006 roku przedstawiciele grupy olejowej umówili się na spotkanie z za-

stępcą dyrektora do spraw technicznych przedsiębiorstwa PPiUR „Szkuner”, panem J. Pawlakiem. Naszym celem było zapoznanie się z linią produkcyjną oraz procesami podczyszczania
i wykorzystania ścieków z przemysłu rybnego.
Przedsiębiorstwo PPiUR "Szkuner" zajmuje się połowami, przetwórstwem i sprzedażą
ryb. Kutry przedsiębiorstwa poławiają na Bałtyku, głównie szproty, śledzie i dorsze. Ponadto
przedsiębiorstwo skupuje ryby od armatorów kutrów bazujących w porcie jak i z innych portów. Usytuowanie w porcie jest głównym atutem firmy, gdyż ryby bezpośrednio po wyładunku są zagospodarowane: transportowane do komór zerowych, następnie przetwarzane i sprzedawane klientom w stanie świeżym lub mrożone i składowane w chłodni mroźnej. Hale produkcyjne o łącznej zabudowie 4190 m2 pozwalają na zagospodarowanie następujących ilości
surowca rocznie:
28
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•

dorsz do 5 000 ton,

•

śledź od 10 000 do 12 000 ton,

•

szprot od 8 000 do 12 000 ton,

•

ryby płaskie od 500 do 700 ton.
Praca nad obróbką ryb rozpoczyna się na kutrze, gdzie są one wstępnie sortowane i lo-

dowane. W porcie następuje rozładunek, duże połowy są częściowo transportowane do magazynów, a małe są przetwarzane w całości. W zależności od gatunku ryb stosowane są różne
technologie. Śledzie odgławia, patroszy i filetuje maszyna firmy BADERY. Natomiast odławianie i patroszenie dorsza następuje na kutrze. Oddzielane są odpady twarde czyli głowy,
wątroby i ikry, które wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt futerkowych. Tuszki obrabiane są maszynowo na filety, a skóry wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym
(otrzymywanie kolagenu).
Przedsiębiorstwo Szkuner posiada linie technologiczną do przerobu odpadów rybnych
na paszę płynną o nazwie pirosiloryb. Oczyszczalnia pracuje z wydajnością 15 m3/h i działa
przez 16 godzin na dobę. Ścieki dzielone są na bardzo obciążone oraz mniej obciążone, a także ścieki socjalne. Oczyszczalnia w Swarzewie przyjmuje ścieki socjalne oraz mniej obciążone, czyli takie które zawierają do 50 mg/dm3 ekstraktu eterowego wyższych kwasów tłuszczowych oraz do 500 mg/dm3 BZT5. Ścieki bardzo obciążone oczyszcza się metodą flotacji,
która jest wstępną metodą oczyszczania ścieków obciążonych odpadami od śledzi, zawierających zemulgowany tłuszcz. Zanieczyszczona woda przechodzi przez sito łukowe, zbiornik
uśredniający następnie jest napowietrzana i przechodzi do flokulatora oraz flokulatora ciśnieniowego.
W laboratorium badane są ścieki ze względu na zawartość emulsji olejowej. Najbardziej
obciążone ścieki zawierające powyżej 10% tłuszczu są transportowane kanałem zaopatrzonym w sito Norform, które oddziela większe części białkowe. Podajnik ślimakowy oraz taśma
zbiera odpady stałe (tłuszcz rybi, głowy, wnętrzności) i gromadzone są one w beczkach. Bardzo ważnym elementem instalacji jest odrębna kanalizacja do ścieków przemysłowych.
Napowietrzanie zachodzi w zbiorniku uśredniającym (110m3) z wydajnością 40m3/h..
Tworzy się kożuch zbierany jest przez zgarniacz i odprowadzany do hali produkcyjnej. Zrzuty
po flotacji w całości używane są do produkcji paszy głównie dla trzody chlewnej, tzw. pirosilary. Pirosilara jest to hydrolizat białkowy z miękkich odpadów rybnych o konsystencji półpłynnej. Powstaje ona po zmieleniu odpadów bardziej obciążonych następnie zakwasza się je
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do pH 4-4.5 i dodaje się pirosiarczanu sodowego. Główną zaleta paszy jest to, że w przeciwieństwie do mączki pozbawiona jest ona charakterystycznego zapachu ryb oraz może ona
być przechowywana przez okres 2-2.5 roku. Etap ten powinien być wykonywany szybko,
gdyż odpadki rybne zagniwają i wzrasta ich kwasowość Czas jednego cyklu technologicznego
nie przekracza jednej doby.

4.7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SEPARACJI OLEJÓW W
ISTNIEJĄCYCH URZĄDZENIACH TECHNOLOGICZNYCH NA
PRZYKŁADZIE FIRMY „B.M.C.” WE WŁADYSŁAWOWIE
Firma "B.M.C." jest producentem konserw rybnych, m.in. łososia, makreli, szprota,
pstrąga i śledzi. Konserwowanie za pomocą wysokiej temperatury pozwala uniknąć stosowania konserwantów. Używane są surowce i komponenty najwyższej klasy, posiadające atesty,
dodatkowo kontrolowane przy zakupie jak i w momencie zastosowania przez przeszkolonych
pracowników. Obróbka wstępna sprowadzanego surowca odbywa się w autoklawie, dzienne
zużycie wody w procesie wynosi 250 m3/dobę.
W trakcie procesów zachodzących przy sortowaniu, produkcji i pakowaniu towaru generowane są zanieczyszczone ścieki. Kierowane z hali produkcyjnej do odtłuszczownika. Zebrany w odtłuszczowniku kożuch olejowy przekazywany jest do oczyszczalni.

Rysunek 17: Wylot ścieków z hali produkcyjnej na odtłuszczownik
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Rysunek 18: Ścieki oczyszczone z tłuszczów

4.8.

PODSUMOWANIE

Podczas letniego obozu naukowego 2006 we Władysławowie zapoznaliśmy się z problemami, których źródłem były zużyte tłuszcze posmażalnicze, zanieczyszczenia olejowe pochodzące z zakładów rybnych oraz zaolejone wody zęzowe z jednostek pływających. Dowiedzieliśmy się jak uciążliwe jest oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń olejowych, jakie odpady generowane są podczas pracy zakładów rybnych i jak poszczególne firmy rozwiązują
ten problem.
Zdobyliśmy wiedzę dotyczącą sposobów racjonalnego wykorzystania odpadów tłuszczowych.
Dzięki przeprowadzonej ankiecie w punktach gastronomicznych uzyskaliśmy wiadomości odnośnie świadomości społeczeństwa na temat gospodarki zużytymi tłuszczami posmażalniczymi.
Na podstawie wniosków wyciągniętych z obserwacji stwierdziliśmy, że nadal istnieje
problem z zagospodarowaniem zużytych olejów posmażalniczych i pochodzących z zakładów
rybnych. Przedsiębiorstwa produkcyjne oraz punkty gastronomiczne starają się wdrażać nowe
technologie i usprawniać systemy separacji zanieczyszczeń olejowych, aby jak najmniejszy
ładunek ścieków obciążonych był odprowadzany do oczyszczalni.
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Uważamy, że zagadnienia tematyczne realizowane na tegorocznym obozie naukowym
powinny być kontynuowane.
Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej stawia sobie za zadanie
pozyskiwanie informacji, angażowanie się w problemy stanowiące zagrożenie dla środowiska
i próby ich rozwiązywania. Wiadomości te udostępniamy lokalnym władzom.
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5. GRUPA WODNA
Autorzy rozdziału: mgr inż. Daria Hołownia, Agnieszka Klinkosz, Magdalena Miszkiel,
Emilia Hupka.

5.1.

SKŁAD GRUPY

1. Mgr inż. Daria Hołownia.
2. Emilia Hupka.
3. Agnieszka Klinkosz (kierownik).
4. Iwona Kopczyńska.
5. Karolina Kuklińska.
6. Irmina Kwiatkowska.
7. Jagoda Małkowska.
8. Magdalena Miszkiel.
9. Krzysztof Pacyga.
10. Mgr inż. Remigiusz Zapolski.

5.2.

TEMATYKA BADAŃ

Grupa Wodna (GW) prowadziła kontynuację badań nad wyrobiskami porefulacyjnymi1
na Zatoce Puckiej (Rysunek 19) rozpoczętych w 2004 roku.
GW została powołana na obozie Władysławowo 2004, a jej głównym zadaniem było
zbadanie wyrobiska porefulacyjnego „Chałupy”. Z jachtu typu DZ grupa pobrała próbki wody
z różnych głębokości oraz osadu z dna, następnie zmierzyła zawartość tlenu, pH, przewodnictwo elektryczne, ChZT i zagniwalność. Dzięki współpracy z nurkami, udało się opisać
i przedstawić kształt i profil wyrobiska. Wyniki badań przedstawiono podczas Seminarium
Podsumowującego obóz na Politechnice Gdańskiej oraz w Raporcie z obozu Władysławowo
2004.
W kolejnym, 2005 roku, GW w ten sam sposób scharakteryzowała wyrobisko „Przy
Małym Morzu” i porównała z wynikami dla wyrobiska „Chałupy” z roku poprzedniego. Do1 wyrobisko porefulacyjne – wyrobisku powstałe wskutek wydobycie piasku w jednym miejscu i wypełnienie
nim ubytku w innym, w strefie brzegowej
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datkowo pobrała próbkę osadu dennego i zanalizowała ją pod mikroskopem pod kątem obecności mikroorganizmów.

Rysunek 19: Prace refulacyjne na Bałtyku – 2005r.

W trakcie obozu Władysławowo 2006 Grupa opisała największe zagłębienie porefulacyjne na Zatoce Puckiej - „Kuźnica I” (Rys.2) oraz Jamę Juźnicką – naturalne zagłębienie Zatoki. Szczególną uwagę poświęcono analizie zawartości tlenu w wodzie, jej profilowi tlenowemu oraz charakterystyce osadu dennego.
Nowym zadaniem tegorocznego obozu była charakterystyka wód niewielkiej rzeki
Czarna Wda (Czarna Woda), zlecona przez Spółkę Wodną we Władysławowie. Polegała ona
na zlokalizowaniu źródeł zanieczyszczeń, oznaczeniu stanu wody, analizie zapachu, barwy,
mętności, pH, zagniwalności, przewodnictwa elektrycznego, zawartości tlenu oraz ChZT w
pobranych próbkach na całej długości rzeki.

34

Sprawozdanie z Obozu Letniego Naukowego Kola Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Program „Zatoka Pucka 2006”, Władysławowo, 10-28 lipca 2006r.

Rysunek 20: Lokalizacja wyrobisk piasku pobieranego z Zatoki Puckiej w latach 1989-1995

5.3.

WYROBISKA POREFULACYJNE

Silne sztormy na przełomie lat 1988-1989 spowodowały zniszczenia brzegu Półwyspu
Helskiego od strony morza, stwarzając niebezpieczeństwo jego przerwania. Na mocy uchwały
KERM nr 101/89 podjęto decyzję o sztucznym zasilaniu morskiego brzegu piaskiem czerpanym z Zatoki Puckiej. Obszary poboru zostały wyznaczone w płytkowodnej strefie dna zatoki
(0 - 2 m) na odcinku Władysławowo - Kuźnica - Jastarnia.
Projekt prac czerpalnych zakładał, że wyrobiska refulacyjne nie przekroczą głębokości
naturalnych zagłębień Zatoki Puckiej (Jama Kuźnicka). W rzeczywistości doły osiągnęły od 8
do 14 m głębokości i są tworami silnie antropogenicznymi.
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Rejon o bardzo niekorzystnych warunkach środowiska osadu dennego
Rejon występowania zdegradowanej biocenozy
dennej
Doły refulacyjne

Rysunek 21: Źródła zagrożeń i przejawy degradacji rejonu Zatoki Puckiej Wewnętrznej

W 2003 roku Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przeprowadził
badania nad wyrobiskiem porefulacyjnym „Kuźnice II”, w tym badania geologiczne dotyczące wydzielenia typów osadów, ich granulometrii i rozkładu statystycznych wskaźników uziarnienia. Zaobserwowano skutki silnego procesu amonifikacji, przebieg procesu denitryfikacji
oraz silną degradację biogenów.

5.3.1.

KUŹNICA I

Kuźnica I jest największym wyrobiskiem na Zatoce Puckiej, o powierzchni 19,8 ha
i objętości 1085 m3. Położone parę metrów od brzegu (Rys. 4), na wysokości Kuźnic, osiąga
1160 m długości, 100-250 m szerokości i 12 m głębokości (podobnie jak inne zagłębienia Zatoki wypłyca się o kilka centymetrów na rok). Okres eksploatacji przypadł na lata 1989-1991.
Grupa Wodna wykonała pomiar temperatury oraz zawartości tlenu na różnych głębokościach wyrobiska. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów (Rysunek 23, Rysunek 24)
oraz profilu tlenowego (Rysunek 25).
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Rysunek 22: Miejsce poboru próbek na wyrobisku porefulacyjnym "Kuźnica I"

Rysunek 23: Wykres zależności temperatury od głębokości dla wyrobiska Kuźnica I

Rysunek 24: Wykres zależności zawartości tlenu od głębokości dla wyrobiska Kuźnica I
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Rysunek 25: Profil tlenowy wyrobiska Kuźnica I

Załamanie się temperatury i gwałtowny spadek zawartości tlenu na głębokości 7 - 8 m
wskazuje na obecność termokliny. Podobnie jak w przypadku wcześniej rozpoznanych dołów:
„Chałupy” i „Przy Małym Morzu”. Również tutaj (na głębokości ok.10 m) występuje gruba
warstwa (1 - 1,5 m) czarnego, cuchnącego osadu (Rysunek 27).
Osad przebadany pod mikroskopem wykazał obecność martwych okrzemek, wiciowców oraz innych aneorobowych mikroorganizmów(Rysunek 26).

Rysunek 26: Obraz mikroskopowy osadu z wyrobiska Kuźnica I z głębokości 11 m
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Rysunek 27: Pobieranie próbek wody z różnych głębokości z zakotwiczonej szalupy żaglowej, na
wyrobisku Kuźnica I – na zdjęciu widać próbę osadu z głębokości ok.11 m

5.3.2.

JAMA KUŹNICKA

Jama Kuźnicka jest naturalnym, rozległym zagłębieniem występującym na obszarze Zatoki Puckiej o maksymalnej głębokości ok. 8 m.
Przyjmuje się, że około 14 - 15 tys. lat temu, gdy ostatni lądolód topniejąc i wycofując
się z północnych obszarów Polski pozostawił nowe formy wklęsłe – Jama pogłębiła się
i przybrała przypominający obecnie kształt (Rysunek 21).
Około 5,5 tys. lat temu Jama Kuźnicka nie była jeszcze ostatecznie oddzielona od otwartego morza. W tym czasie zdarzały się katastrofalne wlewy wody morskiej do Jamy, co
powodowało gromadzenie się na jej dnie piasków i fauny morskiej.
Obecny charakter Jama uzyskała po całkowitym odizolowaniu od otwartego morza, co
miało miejsce ok. 2,6 tys. lat temu.
Wykonanie pomiarów na Jamie Kuźnickiej wymagało starannego przygotowania i nieco
poszukiwań. Jamę i wyrobisko Kuźnice I oddziela wał o szerokości zalewie 2 - 3 m (Rysunek
28). Z braku danych literaturowych na temat położenia geograficznego dołów, GW odnajdy39
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wała wyrobiska na podstawie oceny zmian profilu dna Zatoki (spadek głębokości np. z 0,5 –
1 m do np. 5 m). W ten sposób zbadano temperaturę, zawartość tlenu i z pomocą nurków charakterystykę dna Jamy Kuźnickiej, początkowo sądząc, że jest to wyrobisko Kuźnica I.
Dopiero dokładne naniesienie współrzędnych miejsca pobieranych prób pobranych z GPSa
pozwoliło ustalić na mapie rzeczywiste położenie badanych zagłębień.

Rysunek 28: Miejsca poboru próbek wody i osadu na Jamie Kuźnickiej

Pomiar temperatury i zawartości tlenu w miejscu pobierania prób przedstawiono w postaci profilu (Rysunek 29). Wyniki wskazują na równomierne rozłożenie obydwu czynników
i brak osadu dennego (osad wysoko zmineralizowany).

Rysunek 29: Profil tlenowy Jamy Kużnickiej w miejscu pobierania

Oznaczenie tlenu i podwodna charakterystyka dna zostały przeprowadzone w dwóch
oddzielnych terminach z powodu zmieniającej się pogody. Zaprzyjaźnieni nurkowie z Gdańskiego Klubu Płetwonurków „Rekin” przybyli we wcześniej wyznaczonym terminie, jednak
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warunki atmosferyczne tego dnia utrudniły precyzyjną nawigację. W dniu, w którym Grupa
Wodna wypłynęła z nurkami na Jamę wiał silny wiatr (5 B0) co utrudniało (bez użycia silnika) wpłynięcie na to samo miejsce, z którego wcześniejpobierano próby do pomiaru zawartości tlenu (Rysunek 30). Nurkowie zeszli do wody kilkaset metrów dalej, w kierunku Zatoki
Puckiej w, jak się później okazało, miejsce o bardzo niekorzystnych warunkach środowiska
osadu dennego (Rysunek 21 i Rysunek 28).

Rysunek 30: Utrwalanie próbek wody do pomiaru zawartości tlenu metodą Winklera

Według rozpoznania nurków sporządzono profil dna (Rysunek 32) i ustalono, że:
•

obszar Jamy jest płaski, o niewielkim nachyleniu,

•

wysokość warstwy osadu dennego sięga 1,5 – 2m,

•

widoczność na dnie wynosi do 1m,

•

osad jest skonsolidowany, wytrzymuje nacisk ok.70 N/m2 (utrzymuje nurka ze sprzętem – ok.110 kg),

•

na dnie są połamane muszelki, martwe cierniki,

•

muł jest bardzo gęsty, zwarty i kleisty,

•

warstwa termokliny na głębokości 7m.

41

Sprawozdanie z Obozu Letniego Naukowego Kola Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Program „Zatoka Pucka 2006”, Władysławowo, 10-28 lipca 2006r.

Rysunek 31: Nurkowie Adam Nadolski i Marcin Tujakowski schodzą na dno Jamy Kuźnickiej

Rysunek 32: Profil dna Jamy Kuźnickiej w miejscu o bardzo niekorzystnych warunkach środowiska osadu
dennego

Opracowano metodę pobierania próbki osadu do plastikowej butelki z odciętym denkiem z głębokości ok. 7,5 m (70cm nad twardą warstwą - Rysunek 32) – aby zachować stratyfikację osadu.
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Osad był brunatno-czarny, bardzo gęsty i kleisty (Rysunek 33). Posiadał silny zapach
siarkowodoru przez pierwsze 10 min po wydobyciu.

Rysunek 33: Próbka osadu z dna Jamy Kuźnickiej przeznaczona do badań

Z powodu dużej grubości warstwy i zbitej konsystencji osadu, nurkowie nie osiągnęli
dna. Próbowali wykorzystać do tego drążek drewniany o długości 1,5m wbijając go w muł. W
momencie, w którym myśleli, że je osiągnęli, nastąpiło przebicie pozornego dna („twardej
warstwy” - Rysunek 32) i drążek dalej zagłębiał się w osadzie.
Ze względu na ograniczony czas trwania obozu i brak odpowiednich warunków laboratoryjnych planujemy dalsze badania podczas kolejnego obozu w 2007 roku. Do tej pory, przy
pobieraniu prób, osad był słabo skonsolidowany i pompowalny i można go było z łatwością
przenieść do butelek do analizy. Osad z Jamy Kuźnickiej musi być wydobywany przy pomocy nurka.

5.3.3.

WNIOSKI

Dzięki próbom wykonanym w strefie Jamy Kuźnickiej można dokonać porównania środowiska wodnego antropogenicznych wyrobisk i naturalnego zagłębienia. Wyniki wskazują
na wyraźnie nierównomierne zmineralizowanie osadu dennego w tym drugim przypadku:
współistnienie miejsc o wysokim natlenieniu i mineralizacji, jak i obszary o bardzo niekorzystnych warunkach środowiska osadu.
Dotychczasowe badania i obserwacje wskazują na naturalną biodegradację osadów nagromadzonych w zagłębieniach Zatoki Puckiej.
Podczas kolejnego obozu Władysławowo 2007 GW zamierza rozpoznać i scharakteryzować pozostałe dwa wyrobiska: „Kuźnica II” i ”Jastarnia”.
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5.4.

INWENTARYZACJA ZANIECZYSZCZEŃ CZARNEJ WDY

Celem przeprowadzonych badań była inwentaryzacja zanieczyszczeń wzdłuż biegu rzeki Czarnej Wdy w odniesieniu do źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ lokalnych oczyszczalni ścieków oraz okolicznych miejscowości na stan czystości wody oraz osadów dennych rzeki. Przeprowadzono badania fizykochemiczne wody oraz obserwowano faunę i florę zamieszkującą rzekę i jej brzegi. Obserwowano uprawy na sąsiadujących polach. Oszacowano też głębokość i szerokość rzeki.
Z uwagi na kąpiel w rzece w strefie estuarium oznaczono w kilku punktach miano Coli.
Ponadto wykonano następujące oznaczenia: temperatura, pH, zagniwalność, tlen rozpuszczony, TOC, IC, przewodnictwo, fosforany, azotany, zapach, barwa.

5.4.1.

CHARAKTERYSTYKA I LOKALIZACJA RZEKI

Czarna Wda jest niewielką rzeką skanalizowaną na całej długości przepływającą przez
gminy: Puck, Krokowa i Władysławowo. Jej długość od źródeł znajdujących się powyżej
Trzech Młynów do ujścia do Bałtyku w miejscowości Ostrowie wynosi ok. 20 km. Rzeka
przepływa przez miejscowości: Trzy Młyny, Czarny Młyn, Parszkowo, Sulicice, Kłanino,
Mieroszyno, Jastrzębia Góra, Ostrowo.
Na rzece znajduje się: 14 mostów, 6 jazów oraz ujście kanalizacji burzowej. Z rzeką łączą się liczne kanały melioracyjne przecinające okoliczne łąki i pastwiska.
Bezpośrednio nad brzegiem rzeki rozpościerają się łąki i pastwiska, a także prywatne
działki rekreacyjne. Brak jest natomiast zakładów przemysłowych. Do rzeki odprowadzają
ścieki oczyszczone oczyszczalnie w Jastrzębiej Górze oraz Kłaninie. W pobliżu miejscowości
Kolonia Kaczyniec znajduje się rozwidlenie z rzeką skanalizowaną o nazwie Płutnica, która
uchodzi do Zatoki Puckiej nieco powyżej Pucka. W dniach 19, 20 i 23 lipca 2006r. zaobserwowaliśmy wyraźny ruch wody z Płutnicy do Czarnej Wdy – Płutnica stanowiła w tym przypadku dopływ Czarnej Wdy. W górnym biegu rzeki zaobserwowano wpadające do niej niewielkie strumienie.
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Rysunek 34: Miejsca poboru prób wody i osadów z Czarnej Wdy wraz z charakterystyką rzeki

5.4.2.

OBSERWACJE I SPOSTRZEŻENIA

W dniach 19, 20, 23 i 28 lipca przeprowadzono rozpoznanie terenu bezpośrednio przylegającego do rzeki, pogoda bezdeszczowa i od kilku tygodni temperatura w ciągu dnia dochodziła do 30ºC:
•

głębokość rzeki w dolnym jej biegu osiąga 1,5 m, jest uzależniona od stopnia otwarcia
jazów w jej górnym biegu,

•

szerokość dochodzi do 5 m,
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•

prędkość nurtu jest zmienna, od 0,08 m/s do 0,21 m/s, silnie uzależniona od stopnia
otwarcia jazów,

•

rzadko odwiedzana przez turystów; niemal brak jest pływających na wodzie i
rozrzuconych po brzegach odpadów,

Rysunek 35: Źródliska Czarnej Wdy
•

w większości rzeka jest uregulowana, brzegi lub dno są umocnione.

5.4.3.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA

Rysunek 36: Żaba

Występujące na całej długości rzeki rośliny i zwierzęta pomagają w ocenie jakości wody. Wśród wielu zaobserwowanych organizmów zidentyfikowano:
•

rośliny: moczarka kanadyjska, grążel żółty, rzęsa, nadwódka, trawy, trzcina, tatarak,
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•

zwierzęta: ryby (głównie cierniki, płotki, ukleje), żaby, rak, ślimaki (w tym błotniarka
stawowa i zatoczek rogowy), nartniki, larwy owadów.

Rysunek 37: Moczarka kanadyjska

5.4.4.

OSADY DENNE

Obserwowano mikroorganizmy żyjące w osadach dennych. Część występujących
w mule organizmów stanowi również wskaźnik czystości wód.

Rysunek 38: Wrotki

Pobrano próbki mułu z miejsc badania wody i obserwowano pod mikroskopem (powiększenie 100 i 400 razy). W zależności od lokalizacji miejsca poboru osady denne miały
różną grubość i florę. Dno rzeki na odcinku kilkudziesięciometrowym po zrzutach ścieków
oczyszczonych jest pokryte kilkucentymetrową warstwą osadu nadmiernego, wyniesionego z
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oczyszczalni. W mule w okolicach zrzutu ścieków z oczyszczalni obecne były tylko bakterie
nitkowate występujące w osadach nadmiernych. Wskazuje to na warunki beztlenowe panujące w mule.
Osad pobrany z okolicy źródlisk miał barwę czarną, dość silny zapach torfu oraz charakteryzował się brakiem mikroorganizmów z wyjątkiem niewielkiej ilości glonów.

Rysunek 39: Okrzemki, glony i orzęski

Osady pobrane z innych punktów charakteryzują się ogromną różnorodnością żyjących
tam organizmów:
•

pierwotniaki (wiciowce, orzęski - np. Vorticella),

•

glony zielone (Chlorella, Phormidium, Closterium, Euglena, Agmenellum),

•

inne glony (okrzemki, występujące w ogromnej ilości i różnorodności).

5.4.5.

GŁÓWNE POTENCJALNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ:

Źródła punktowe zanieczyszczeń:
•

oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiej Górze,

•

oczyszczalnia ścieków w Kłaninie,

•

kanał burzowy w Jastrzębiej Górze,

•

toalety znajdujące się na działkach.
Z rozproszonych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowano w środkowym biegu rzeki nie-

wielkie ilości śmieci, głównie butelek i puszek. Brak było natomiast dzikich wysypisk odpadów.
Brak jest również w najbliższym sąsiedztwie rzeki pól uprawnych (obszarowe źródła
zanieczyszczeń), pastwiska są mało obciążone (na 1 ha pasły się średnio dwie krowy).
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5.4.6.

SPOSÓB WYKONANIA BADAŃ

W dniu 19 lipca 2006r. przeprowadzono wstępny rekonesans w celu wyboru reprezentatywnych punków poboru prób wody a także inwentaryzacji potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.
W dniach 20.07.2006, 23.07.2007 oraz 28.07.2007 przeprowadzono systematyczne rozpoznanie rzeki i pobrano próby wody oraz osadów dennych do analizy. Analizy przeprowadzono w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Swarzewo” oraz Politechniki Gdańskiej. Wodę pobrano 5 cm od dna, uważając, aby nie naruszyć osadów dennych. Butelki napełniano bez pozostawienia w nich powietrza zgodnie z zasadami poboru prób do oznaczania
tlenu rozpuszczonego. Próby pobrane w celu oznaczenia tlenu metodą Winklera zostały w odpowiedni sposób utrwalone. Na miejscu oznaczono temperaturę wody, odczyn, przewodnictwo oraz pobrano próbę na zagniwalność. Próbki wody do jałowych probówek pobrano 8
sierpnia 2006.
Tabela 3: Próbki pobrane z dziewięciu punktów na całej długości rzeki w dniu 23.07.2006
Nr

Lokalizacja

Położenie

Godz.
pobrania
próbki

1

Ostrowo – ujście do Bałtyku

54º49’,57’’N, 18º14’07’’E

9:20

2

Jastrzębia Góra - mostek

54º49’42’’N, 18º17’31’’E

10:00

3

Jastrzębia Góra - oczyszczalnia

54º49’29’’N, 18º17’35’’E

10:30

4

Czarny Młyn - mostek

54º48’31’’N, 18º17’59’’E

11:20

5

Rozwidlenie Płutnicy i Czarnej Wdy

54º47’42’’N, 18º16’53’’E

12:07

6

Parszkowo-pastwiska

54º47’10’’N, 18º15’24’’E

13:01

7

Kłanino-oczyszczalnia

54º46’14’’N, 18º13’55’’E

14:17

8

Kłanino-przed oczyszczalnią

54º46’13’’N, 18º13’52’’E

14:24

9

Źródliska

54º44’03’’N, 18º09’45’’E

15:10

5.4.7.

METODYKA BADAŃ

Transport pobranych prób
Próby po zakonserwowaniu zostały przewiezione do laboratorium Oczyszczalni
Ścieków „Swarzewo”, gdzie zostały przetrzymane do następnego dnia w warunkach
chłodniczych.
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Odczyn
Odczyn badano instrumentalnie za pomocą elektrody szklanej EPP-3, wcześniej
skalibrowanej. Urządzeniem odczytującym był elmetron typ: CX-742.
Przewodnictwo
Przewodnictwo badano przy pomocy elektrody konduktometrycznej CD-2 o stałej
naczynka 0,502±0,01 cm-1
Oznaczenie tlenu metodą Winklera
Tlen rozpuszczony w wodzie utlenia wodorotlenek manganowy w środowisku
alkalicznym do związków Mn(IV). Następnie związki te po zakwaszeniu utleniają
odpowiednią ilość jodku potasu do wolnego jodu. Wydzielony jod oznaczano miareczkowo
tiosiarczanem sodu wobec skrobi.
Wyniki obliczono według wzoru:
x=

32V 2⋅c⋅ f 1
3
mg ˚ O 2 / dm
4V 1

(1)

gdzie:
•

32 – masa molowa tlenu,V

•

V1 – objętość próbki odmierzona do miareczkowania,

•

V2 – objętość roztworu tiosiarczanu sodu zużyta do miareczkowania

•

c – stężenie roztworu tiosiarczanu sodu [mmol/dm3],

•

f1 – współczynnik zmiany objętości obliczany według wzoru:
f 1=

V0
V 0−V 3

(2)

gdzie:
•

V0 – pojemność butelki użytej do oznaczania [cm3],

•

V3 – suma objętości roztworu siarczanu manganu (II) i roztworu odczynnika
alkalicznego dodanego do analizowanej próbki [cm3].

Barwa
Barwę oznaczono według skali platynowo – kobaltowej. Zasada oznaczenia polega na
wizualnym porównaniu barwy badanej próbki wody ze skalą wzorców. Ważne dla oznaczenia
jest pozbycie się mętności, która bardzo przeszkadza i fałszuje wyniki., jak również pH,
dlatego należy podać jego wartość przy podaniu barwy. Roztwory wzorcowe odpowiadają: 0,
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5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 i 70 mg Pt/dm3. Pomiar polega na porównaniu próbki ze
wzorcem. Wynik oblicza się ze wzoru:
X=

a⋅100
3
mg /dm Pt
V

(3)

gdzie:
•

a – odczytana ze skali wzorców barwa próbki wody w mg/dm3 Pt,

•

V – objętość wody użyta do badania w cm3.
Wynik podaje się jako liczbę zaokrągloną według tabeli:
Zakres barwy,
mg/dm3 Pt

Zaokrąglenie do

1-50

2

51-100

5

101-250

10

251-500

20

Zapach
Zapach określono metodą organoleptyczną bezpośrednią. Ze względu na obecność w laboratorium w Swarzewie innych zapachów (oczyszczalnia ścieków) oznaczenie wykonano w
miejscu pobrania próbki a wynik należy traktować orientacyjnie (badanie obyło się przy temperaturze otoczenie, ok. 23-24ºC). Skala intensywności zapachów mieści się w 5 stopniach (0
- brak zapachu, 5 - zapach bardzo silny), grupę zapachu określa się jako: gnilny, roślinny, specyficzny (G, R, S).w oznaczeniu należy również podać czy zapach był określany na zimno
(20ºC), czy na gorąco (60ºC).
Fosforany
Fosforany oznaczono spektrofotometrycznie przy zastosowaniu długości fali 690 nm,
warstwa absorbująca miała grubość 5 cm.
TOC i IC
Całkowity węgiel organiczny (TOC) oraz węgiel nieorganiczny (IC) oznaczono przy
pomocy analizatora LiquiTOC firmy ELEMENTOR, który obok węgla pozwala oznaczyć
również azot związany.
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Azotany
Azotany oznaczano przy pomocy analizatora LiquiTOC firmy ELEMENTOR. Granica
wykrywalności urządzenia wynosi 0,01 mg/dm3. Wszystkie próbki miały zawartość azotu
związanego poniżej tej granicy.

5.4.8.

WYNIKI

Barwa wszystkich próbek, oprócz próbki pobranej w okolicy zrzutu ścieków z oczyszczalni w Jastrzębiej Górze, według skali platynowej wynosi 2 (przy oczyszczalni barwa wynosi 5), zapach wszystkich próbek jest nieznaczny, roślinny, z wyjątkiem zrzutu ścieków z
oczyszczalni w Jastrzębiej Górze i Kłaninie, gdzie jest on gnilny i wyraźnie wyczuwalny. pH
próbek mieści się w garnicach 6,9 – 7,8. Przewodnictwo jest bardzo wysokie w trzech próbkach: pobranych z okolic zrzutu ścieków z oczyszczalni w Jastrzębiej, mostku w Jastrzębiej
Górze i ujścia rzeki do Bałtyku. Można to wytłumaczyć obecnością oczyszczalni ścieków w
okolicy, a w przypadku ujścia do morza – zjawiskiem cofki (wpływaniu morskiej wody w górę biegu rzeki pod wpływem np. silnego wiatru).
Tabela 4: Wyniki oznaczeń fizykochemicznych wody Czarnej Wdy w 9 punktach
pomiarowych (Tabela 3)
Nr próbki

Barwa

Zapach

pH

Przewodnictwo [mS]

Temperatura
OC

1

2

z1R

6,9

1,22

23,7

2

2

z1R

7,0

1,16

23,6

3

5

z3G

7,0

1,72

25,0

4

2

z1R

7,1

0,88

24,1

5

2

z2R

7,3

0,84

25,2

6

2

z2R

7,8

0,85

24,9

7

2

z3G

7,2

0,85

24,2

8

2

z2R

7,4

0,82

23,3

9

2(k)

z1R

7,5

0,68

20,7

Zawartość węgla organicznego w wodzie jest jednym z głównych parametrów określających jakość wody, określa ilość substancji organicznych występujących w wodzie. Najwyższa wartość wyniosła 18,9 mg/dm3 (poniżej zrzutu ścieków w oczyszczalni w Jastrzębiej Górze), natomiast najniższa 7,9 mg/dm3 (w miejscu rozwidlenia Czarnej Wdy i Płutnicy). Węgiel
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nieorganiczny (występujący w wodzie w postaci głównie węglanów) mieści się w przedziale
29,5 – 39,1 mg/dm3.
Zawartość fosforanów jest bardzo niska, najwyższa wartość wynosi 0,12 mg/dm3 (okolice mostka w Jastrzębiej Górze).
Tabela 5: Wyniki oznaczeń fizykochemicznych wody rzeki w 9 punktach pomiarowych
(Tabela 3); oznaczenia wykonane w laboratorium
Nr próbki

O2 [mg/dm3]

Zagniwalność [%]

TOC
IC
PO43[mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3]

1

5,2

92

9,7

34,7

0,05

2

4,8

87

11,9

38,1

0,12

3

7,2

87

18,9

39,1

0,03

4

8,8

87

10,8

35,3

0,03

5

16

98

7,9

32,3

0,04

6

12,8

98

11,5

31,7

0,01

7

15,2

97

8,7

32,4

0,04

8

12,8

98

15,3

32,1

0,01

9

10

99

8,6

29,5

0,00

Tabela 6: Wyniki oznaczeń miana coli w wybranych punktach
L.p.

Lokalizacja

Miano coli ml

Klasa czystości

1a

Oczyszczalnia ścieków – powyżej zrzutu
oczyszczonych ścieków

0,1

III

1b

Oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiej Górze –
poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków

0,0001

Pozaklasowa

2

Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze – oczyszczone
ścieki

0,0001

Pozaklasowa

3

Jastrzębie Góra – mostek przy ujściu kanału
burzowego

0,01

Pozaklasowa

4

Ujście Czarnej Wdy do Bałtyku – początek plaży

0,01

Pozaklasowa

5

Ujście Czarnej Wdy do Bałtyku

0,01

Pozaklasowa

5.4.9.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rzeka Czarna Wda pod względem chemicznym praktycznie na całej jej długości spełnia
normy dla I klasy czystości wód, jedynie w punkcie nr 2 (mostek w Jastrzębiej Górze) mieści
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się w zakresie dla II klasy (dla fosforanów). Również obserwacje żyjącej fauny i flory wskazują na wysoką czystość jej wód.
Rzeka stanowi dodatkowy stopień oczyszczania ścieków dla oczyszczalni w Jastrzębiej
Górze i Kłaninie, jest zarośnięta, co stanowi element oczyszczalni hydrofitowej.
Znaczna część osadów dennych stanowi osad czynny z oczyszczalni. Osad ten znajduje
się w różnym stopniu mineralizacji.
Nie należy bagrować rzeki ani usuwać roślinności.
W okolicy brak jest zakładów przemysłowych i pól uprawnych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Dwie oczyszczalnie (Jastrzębia Góra i Kłanino), odprowadzające ścieki do Czarnej Wdy, powodują zanieczyszczanie bakteryjne rzeki w takim stopniu,
że nie nadaje się do kąpieli na odcinku ujścia do morza.
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6. SZKOLENIE ŻEGLARSKIE
Autorzy rozdziału: mgr Jakub Pankowski, Magdalena Miszkiel.

6.1.

WSTĘP

Szkolenie było kontynuacją ubiegłorocznego obozu NKCh, podczas którego wyszkolono 8 żeglarzy jachtowych oraz 7 sterników jachtowych. Większość kursantów z ubiegłego roku uczestniczyła w tym obozie pomagając w szkoleniu nowych żeglarzy, jednocześnie podnosząc swoje umiejętności i wiedzę żeglarską.
W szkoleniu uczestniczyło 8 studentów Politechniki Gdańskiej, 1 osoba z Politechniki
Wrocławskiej oraz 1 osoba z ramienia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

6.2.

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 28 lat.
Jan Hupka

•

zastępca KWŻ,

•

jachtowy sternik morski,

•

instruktor PZŻ,

•

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

•

doświadczenie żeglarskie 40 lat.
Łukasz Osowski
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•

młodszy instruktor PZŻ,

•

sternik jachtowy,

•

doktorant na wydziale ETI PG,

•

9 lat doświadczenia żeglarskiego, w tym 7 lat żeglarstwa regatowego.

6.3.

SPRZĘT PŁYWAJĄCY

Z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku wyczarterowano kecz gaflową Drużyna
s/y „Alerto” (Rysunek 40). Udało się wypożyczyć jacht typu Nefryt s/y „Placek” (Rysunek
41) z AKM Gdańsk. Dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego udostępnił dwa jachty
typu „Puck” (Rysunek 42). Prezes P.U.P. ABRUKO, Roman Czerwiński zezwolił na nieodpłatne korzystanie z kei dla keczy gaflowej Drużyna.

Rysunek 40: Kecz gaflowa Drużyna
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Rysunek 41: S/y „Placek”

Rysunek 42: Jacht typu Puck

6.4.

SZKOLENIE

Kurs rozpoczął się od sprawdzianu umiejętności pływackich dla kandydatów na żeglarza jachtowego.
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Szkolenie praktyczne kursantów odbywało się na keczy gaflowej Drużyna (10 osób +
instruktor) oraz na Puckach (3 osoby + sternik jachtowy). Dodatkowo każdy z kursantów wypłynął w morze z portu Władysławowo wraz ze sternikiem i żeglarzem jachtowym na pokładzie s/y „Placek”, poznał procedury wejścia/wyjścia z portu, nauczył się obsługiwać silnik
spalinowy i manewrować jachtem na silniku.
Zrealizowano pełen program wymagany na stopień żeglarza jachtowego w zakresie manewrowania jachtem żaglowym przewidziany przez PZŻ. Dodatkowo stworzono możliwości
kandydatom na stopień sternika jachtowego do doskonalenia swoich umiejętności.
Wszyscy uczestniczyli w wykładach, na których realizowano niezbędny materiał teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego. Wykłady przeprowadzano korzystając z nowoczesnych metod multimedialnych, takich jak rzutnik i prezentacje komputerowe, co w dużym stopniu ułatwiło przyswojenie niezbędnej wiedzy żeglarskiej.

Rysunek 43: Chrzest żeglarski

Szkolenie uwieńczone zostało egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w dniu 25 lipca. Na stopień żeglarza zdało 10 osób (wszyscy podchodzący do egzaminu). Po egzaminie,
zgodnie z tradycją żeglarską, nastąpiło przyjęcie neofitów do grona żeglarzy (chrzest żeglarski, ), zakończone ogniskiem i wspólnym śpiewaniem szant oraz ogłoszeniem szczegółowych
wyników egzaminu.
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6.5.

WNIOSKI

Udało się kolejny raz połączyć obóz naukowy z kursem żeglarskim. Kadra instruktorska
w całości rekrutowała się z pracowników PG.
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 żeglarze jachtowi), mobilizowało to bardziej do działania i ułatwiało naukę żeglowania.
Należy z przykrością stwierdzić małą świadomość kultury fizycznej i umiejętności pływania części kursantów.
Kecz gaflowa Drużyna jest idealnym jachtem do szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Może na nim odbywać się egzamin na podstawowe stopnie żeglarskie (wg wytycznych
PZŻ).
Obóz był wyposażony w sprzęt multimedialny, co dobitnie wpłynęło na jakość szkolenia.
Z radością należy stwierdzić, że dzięki rozmowom z AKM udało się skorzystać z jachtów należących do Politechniki (s/y „Placek).
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