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Zarys treści: W niniejszym artykule zamieszczono wyniki systematycznych pomiarów realizowanych w Stacji Mo-
nitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze. Badaniami objęto część zlewni Lewińskiej Strugi: jeziora 
Warnowo, Rabiąż, Czajcze i Domysłowskie oraz Lewińską Strugę w profilu Domysłów. Obszar badań znajduje się  
w północno-zachodniej Polsce na wyspie Wolin. W próbkach oznaczano pH i przewodność elektryczną właściwą 
oraz wykonywano analizy zawartości jonów: HCO3

-, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, SO4
2-, NO3

- i Cl-. Przedstawiono bilans 
wodny i denudacyjny zlewni Lewińskiej Strugi w latach 2009–2011. Stwierdzono różnice pomiędzy poszczególnymi 
typami wód pod względem ich składu chemicznego. W wodach Lewińskiej Strugi dominowały jony NO3

-, Cl-, Ca2+, 
Na+.
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1. Wprowadzenie

Woda to newralgiczny składnik ekosystemów (Ja-
nuchta-Szostak 2010), jeden z najważniejszych za-
sobów naturalnych warunkujących istnienie życia 
na Ziemi. Ilość i jakość zasobów wodnych oraz ich 
dystrybucja w czasie i przestrzeni są podstawowymi 
czynnikami determinującymi funkcjonowanie ekosys-
temów oraz zasadniczym warunkiem trwałego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego (Liberacki, Stachowski 
2008). Podstawą do charakterystyki określającej funk-
cjonowanie środowiska przyrodniczego są pomiary 
właściwości fizykochemicznych wody. Charakterysty-
ka funkcjonowania badanego geoekosystemu powinna 
obejmować rozpoznanie jego struktury wewnętrznej 
oraz współzależności pomiędzy elementami (morfolo-

gia, litologia, wody, warunki pogodowe etc.), subsyste-
mami (np. zlewnie cząstkowe) i sąsiednimi systemami 
(Kostrzewski 1993).

Czynnikiem determinującym skład chemiczny 
wody jest budowa geologiczna i litologiczna zlewni 
oraz rodzaj i ilość zanieczyszczeń dostających się do 
niej. Stężenia substancji rozpuszczonych w wodzie 
zmieniają się na skutek zachodzących w zlewni pro-
cesów chemicznych i biologicznych oraz w wyniku 
zmian hydrometeorologicznych (Princ 2010).

Czynniki naturalne wpływają na podatność zlewni 
na degradację oraz jej odporność na dostawę materii.  
W naturalnym środowisku obserwowana jest dyna-
miczna równowaga pomiędzy opadem atmosferycznym 
a procesami spływu, wsiąkania i transpiracji z określo-
nej powierzchni terenu (Bzymek, Jarosińska 2012).
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Dopływ energii słonecznej stanowi siłę napędową 
cyklu hydrologicznego, powodując ciągły ruch wody. 
Krążenie wody ma miejsce w hydrosferze i można wy-
różnić część atmosferyczną (opad atmosferyczny i pa-
rowanie) oraz lądową (odpływ rzeczny i retencja). Ilo-
ściowym odzwierciedleniem krążenia wody jest bilans 
wodny. Woda z atmosfery w formie opadów atmosfe-
rycznych (deszcz, śnieg, mgła) zasila zlewnię. Znacz-
na część opadu atmosferycznego i wody roztopowej 
nie dopływa jednak do cieku, ale paruje, gromadzi się  
w zagłębieniach terenu jako retencja powierzchniowa  
i intercepcja oraz infiltruje w głąb profilu gruntowego, 
aby po pewnym czasie zasilić koryto rzeki.

Denudacja chemiczna stanowi jeden z elemen-
tów warunkujących obieg pierwiastków w przyrodzie.  
W znaczny sposób wpływa na chemizm wód powierzch-
niowych i podziemnych (Szostakiewicz, Małecki 2006).

Celem niniejszej pracy była ocena bilansu wodne-
go i denudacji chemicznej zlewni Lewińskiej Strugi  
w profilu Domysłów. Bilansowania dokonano dla lat 
hydrologicznych 2009–2011.

2. Obszar badań

Zlewnia Lewińskiej Strugi o powierzchni 54,3 km2 

położona jest w północno-zachodniej Polsce na wyspie 
Wolin. Lewińska Struga o długości 12,8 km wypływa 
z rynnowego Jeziora Warnowo zasilanego wodami 
opadowymi oraz podskórnymi. Następnie rzeka prze-
pływa przez jeziora Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, 
Żółwińskie, Kołczewskie, Koprowo aż do Zalewu Ka-
mieńskiego (ryc. 1). Ważną cechą zlewni Lewińskiej 
Strugi jest jej jeziorność, która wynosi 13,2%, co na tle 
jeziorności Polski (1,0%) oraz jeziorności Pojezierza 
Pomorskiego (2,4%) stanowi o indywidualności i uni-
kalności zlewni. 

Analizowana zlewnia cząstkowa o powierzchnia 
11,6 km2 i wskaźniku jeziorności 12,2%, której punkt 
zamykający znajduje się w miejscowości Domysłów, 
pokryta jest w przeważającej części osadami o słabej 
przepuszczalności (gliny i pyły), których zaleganie ści-
śle nawiązuje do rzeźby terenu. Moreny czołowe i wy-
soczyzna morenowa są niemal całkowicie porośnięte 
lasem, który pokrywa teren zlewni cząstkowej w 73% 
(ryc. 2). Jedynie piaszczyste obszary den dolinnych  
i rynien glacjalnych w południowo-wschodniej części 
wykorzystywane są na potrzeby rolnictwa (7,8% grun-
ty orne, 5,2% łąki i pastwiska). 

Przeciętna głębokość badanych jezior wynosi 2,3 m 
i jest o wiele niższa od wyznaczonej przez Choińskie-
go (1995) średniej głębokości jezior polskich (7,02 m). 
Najpłytsze są jeziora Rabiąż (1,4 m) i Warnowo (1,6 m),  
w których maksymalne głębokości nie przekraczają  
3,0 m. Jezioro Domysłowskie ma średnią głębokość  
2,1 m, a maksymalną 3,1 m. Jezioro Czajcze jest najgłęb-
szym z omawianych: średnia głębokość 2,9 m, maksy-
malna 4,6 m. Przeprowadzone przez Samołyka (2013) 
pomiary dowodzą, że jeziora mają dość regularny kształt. 
Rozwinięcie linii brzegowej żadnego z badanych jezior 
(1,17–1,72) nie osiąga podanej przez Choińskiego (1995) 
wartości wynoszącej dla Polski 1,85, co jest charaktery-
styczne dla niewielkich jezior pochodzenia polodowcowe-
go. Powierzchnia jezior mieści się w przedziale od 10,4 ha 
(Warnowo) do 71,5 ha (Czajcze).

3. Metody badań i procedury obliczeniowe

Badaniami objęto wybrane parametry fizykoche-
miczne wód jeziornych (powierzchniowy pobór prób 
wody ze środkowej części jeziora) i cieku odwadniają-
cego. W profilu Domysłów na Lewińskiej Strudze do-
konywane były dodatkowo pomiary natężenia przepły-
wu. Oznaczono skład chemiczny wód i stężenia jonów: 
amonowych (NH4

+) za pomocą spektroskopu w świetle 
widzialnym, jonów azotanowego (NO3

-), siarczanowego 
(SO4

2-) i chlorkowego (Cl-) metodą chromatografii jono-
wej, jonów K+, Na+, Mg2+ metodą spektrometrii absorpcji 
atomowej oraz Ca2+ i HCO3

- metodą miareczkową. Mie-
rzone były także: przewodność elektrolityczna właściwa, 
pH, temperatura wody i stężenie tlenu rozpuszczonego. 
Badania wód jezior wykonano cztery razy w roku, w na-
wiązaniu do sezonów pogodowych, opad atmosferycz-
ny analizowano raz w miesiącu ze zbiorczych próbek 
tygodniowych, natomiast badania wód rzecznych prze-
prowadzano raz w tygodniu. Ze stacji meteorologicznej  
w Białej Górze pochodzą codzienne dane dotyczące 
wielkości opadu (deszczomierz Hellmanna) oraz wielko-
ści parowania (ewaporometr EWP-971).Ryc. 1. Obszar badań

Fig. 1. Study area
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Ilościową ocenę denudacji chemicznej w badanej 
zlewni przeprowadzono według metody zaproponowa-
nej przez Szostakiewicz i Małeckiego (2006). Uwzględ-
niając zmiany przepływu Lewińskiej Strugi w profilu 
Domysłów oraz zmiany objętości rozpuszczonych mi-
nerałów, dokonano obliczeń denudacji chemicznej we-
dług wzoru:

gdzie: 
Dch – denudacja chemiczna [m3/(km2/rok)], Qi – odpływ 
całkowity w danym przedziale czasowym [litry/dobę], ∆ti – 
przedział czasowy [doba], di – sumaryczna objętość minera-
łów rozpuszczonych, P – powierzchnia zlewni [km2], 0,365 
– współczynnik przeliczeniowy

4. Wyniki

W omawianym okresie średnie miesięczne pozio-
my wód jeziornych i Lewińskiej Strugi nawiązywały 
do siebie (ryc. 3) i wahały się w niewielkim zakresie. 
Wodowskaz Wolińskiego Parku Narodowego zlokali-
zowany pomiędzy Jeziorem Warnowskim a Jeziorem 
Rabiąż (LS0) (ryc. 1) zarejestrował w trzyletnim okre-
sie obserwacyjnym amplitudę poziomu wody 20 cm. 
Najniższe poziomy rejestrowane były corocznie od 
maja do lipca, a najwyższe generalnie od listopada do 
końca lutego. Po wyjątkowo deszczowych miesiącach 
letnich (210,7 mm w sierpniu 2010, 227,8 mm w lip-

Ryc. 2. Użytkowanie terenu w zlewni Lewińskiej Strugi 
1 – lasy, 2 – łąki i pastwiska, 3 – grunty orne, 4 – obszary 
zabudowane, 5 – jeziora
Fig. 2. Land use in Lewińska Struga catchment 
1 – forests, 2 – meadows and pastures, 3 – arable land,  
4 – built-up areas, 5 – lakes

cu 2011) rejestrowany był wzrost średniomiesięczne-
go poziomu wody nawet o 10 cm. Podobna sytuacja 
miała miejsce na wodowskazie WPN między Jeziorem 
Rabiąż i Jeziorem Czajczym (LS1). Tu także najniższe 
poziomy rejestrowane były od przełomu maja i czerw-
ca do lipca. Wodowskaz Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza zamykający zlewnię cząstkową w Domysłowie 
(LSD) wykazywał podobne prawidłowości, przy czym 
rejestrowane wahania miały tu większą amplitudę (na-
wet 36 cm), co wynika z większej powierzchni zasila-
jącej. Kolejne średniomiesięczne poziomy wody miały 
największe wahania właśnie w profilu zamykającym 
zlewnię cząstkową, kiedy po wyjątkowo wysokich 
opadach lipca 2011 roku średniomiesięczny poziom 
wody w Domysłowie podniósł się w sierpniu o 20 cm 
w stosunku do lipca, natomiast na wodowskazie LS1 
wzrósł tylko o 9 cm.

Ryc. 3. Średnie miesięczne poziomy wody H [cm] na tle 
opadów P [mm] i parowanie [E] w Lewińskiej Strudze  
w latach hydrologicznych 2009–2011
Fig. 3. Average monthly water levels H [cm] against the 
background of the precipitation P [mm] and evaporation 
[E] in the Lewińska Struga channel in hydrological years 
2009–2011

Wytapianie pokrywy śnieżnej nie powodowało in-
tensywnych wezbrań na Lewińskiej Strudze. Duża 
bezwładność, jaką wykazywały poziomy wody w Le-
wińskiej Strudze na wytapianie pokrywy śnieżnej, była 
efektem występowania szerokiej doliny, wysokiego 
zalesienia oraz występowania jezior przepływowych 
(Tylkowski, Samołyk 2010).

W omawianym wieloleciu odpływ jednostkowy ze 
zlewni cząstkowej wahał się od 0,4 l/s/km2 do 16,8 l/s/
km2 (Kostrzewski i in. 2011). W 2009 roku wskaźnik 
odpływu kształtował się na poziomie 162,6 mm, co 
stanowiło 29,1% sumy rocznej opadów atmosferycz-
nych wynoszących 558,7 mm (Kruszyk 2010). Odpływ  
w latach 2010 i 2011 stanowił nieco ponad 20% sumy 
opadów rocznych. W analizowanym wieloleciu paro-
wanie (ryc. 3) odpowiadało za przeciętny ubytek 61% 
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wody dostarczanej do zlewni, przy czym jego najwięk-
szy udział przypadł na rok 2009 (77,1%), a najmniejszy 
na rok 2011 (50,2%). Retencja w zbiornikach wodnych, 
szacie roślinnej oraz podłożu stanowiła średnio 16% 
(ryc. 4).

Ryc. 4. Bilans wodny zlewni Lewińskiej Strugi
Fig. 4. Water balance in the Lewińska Struga catchment

Bilans wodny zlewni zależy od takich czynników 
jak warunki meteorologiczne, głównie parowanie i opad 
atmosferyczny, oraz cech litologicznych, takich jak 
przepuszczalność i chłonność pokrywy glebowej oraz 
gęstości pokrywy roślinnej, które decydują o odpływie 
i retencji. W analizowanym wieloleciu parowanie zmie-
niało się w zakresie 25 mm. Podobne niewielkie waha-
nia na poziomie 44 mm dotyczą wskaźnika odpływu 
zmierzonego w profilu zamykającym badaną zlewnię. 
Omawiane lata 2009–2011 różniły się znacznie ilością 
wody dostarczonej z opadem atmosferycznym, co prze-
łożyło się na duże wahania wskaźnika retencji. Przy 
względnie niewielkich różnicach rocznych sum paro-
wania i odpływu to właśnie wielkość opadów atmosfe-
rycznych odpowiada za potencjalne występowanie susz 
glebowych. W 2009 roku opady były najniższe przez co 
bilans wodny po stronie retencji był ujemny. W kolej-
nych bardziej deszczowych latach retencja (glebowa, 
roślinna etc.) znacznie wzrastała, nawet do niemal 30% 
ogólnej dostawy wody z opadem atmosferycznym. 

Średni odczyn wód w poszczególnych profilach  
w latach hydrologicznych 2009–2011 był zbliżony  
i mieścił się w granicach odczynu lekko zasadowego 
(tab. 1). Jednakże w okresie zimowym wartość odczy-

Tab. 1. Przewodność elektrolityczna i odczyn w zlewni Le-
wińskiej Strugi w latach 2009–2011
Tab. 1. Specific electric conductivity and pH in Lewińska 
Struga catchment in years 2009–2011

Rodzaj wód  
Water type

pH  
[-]

Przewodność 
elektrolityczna 

właściwa  
Electrolytic  
conductivity 

[mS•m-1]
opad atmosfe-
ryczny  
precipitation

4,0–5,5 1,3–3,7

Jezioro Warnow-
skie  
Warnowo Lake

6,9–7,0 29,7–36,7

Jezioro Czajcze 
Czajcze Lake 7,1–7,2 15,5–89,6

Lewińska Struga, 
profil Domysłów 
Lewińska Struga, 
profile Domysłów

6,6–7,6 23,1–35,9

Przewodność elektrolityczna właściwa osiągała 
najniższe wartości w punkcie zamykającym zlewnię 
(tab. 1), gdzie w analizowanych latach wahała się od 
23,1 mS•m-1 do 35,9 mS•m-1, a jej przeciętna wartość 
dla wielolecia wyniosła 29,1 mS•m-1.

Zaobserwowano silny związek hydrochemiczny 
Lewińskiej Strugi z jeziorami, przez które przepływa. 
Skład chemiczny badanych wód determinuje litologia 
osadów dennych i użytkowanie terenu, a na wysoką 
zawartość jonów wodorowęglanowych i wapniowych 
wpływa gliniaste podłoże, bakterie chemoautotroficz-
ne oraz proces fotosyntezy i napływu martwej bioma-
sy. Przeciętna zawartość jonów wodorowęglanowych 
wraz z biegiem rzeki sukcesywnie wzrasta od 150,8 
mg•dm-3 w Jeziorze Warnowskim, przez 154,4 mg•dm-3 
w Jeziorze Czajczym i 160,5 mg•dm-3 w Jeziorze Do-
mysłowskim aż do 164,4 mg•dm-3 w profilu zamykają-
cym zlewnię. Identyczna sytuacja dotyczy jonów wap-
niowych (tab. 2). Znajduje to potwierdzenie w pracach 
Poleszczuka i in. (2005, 2006) oraz Grzegorczyka i in. 
(2008), z których wynika, że zawartość jonów wapnio-
wych generalnie wzrasta w kolejnych jeziorach Lewiń-
skiej Strugi. 

Średnia zawartość siarczanów w roku hydrolo-
gicznym 2009 wynosiła dla Lewińskiej Strugi 22,09 
mg•dm-3, nieco większe stężenia występowały w jezio-
rach (od 21,1 mg•dm-3 do 28,5 mg•dm-3). Ich źródłem 

nu obniżała się do 6,6 w profilu Domysłów, uzyskując 
wartość w przedziale „lekko kwaśny”.
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Tab. 2. Średnie stężenie jonów w badanych próbach wody w roku hydrologicznym 2009
Tab.2. Average concentration of ions in investigated water samples in hydrological year 2009

Rodzaj wód 
Water type

Jony Ions [mg•dm-3]
Na+ K+ Mg2+ Ca2+ SO4

2- NO3
- Cl- HCO3

-

opad atmosfe-
ryczny  
precipitation

1,97  
(0,96-3,64)*

0,85  
(0,19-3,31)

0,28 
(0,11-0,53)

2,20  
(1,04-4,17)

2,27  
(1,41-3,83)

3,88  
(1,30-8,06)

3,12  
(0,98-6,88) –

Jezioro War-
nowskie  
Warnowo Lake

9,59  
(8,97-10,34)

2,99  
(1,78-4,16)

6,47  
(5,84-6,97)

40,84 
(34,07-
51,30)

28,51 
(21,47-
30,81)

2,92  
(2,15-3,56)

20,63 
(17,16-
24,15)

150,83 
(130,58-
214,78)

Jezioro Czajcze 
Czajcze Lake

9,80  
(9,34-10,41)

2,41  
(2,28-2,87)

5,65  
(4,99-6,05)

43,33 
(34,07-
54,11)

28,51 
(21,47-
41,37)

3,04  
(2,15-4,31)

19,48 
(17,95-
21,56)

154,37 
(135,46-
175,73)

Jezioro Domy-
słowskie  
Domysłów Lake

9,71  
(8,09-11,24)

2,39  
(2,06-2,82)

5,65  
(4,47-6,26)

44,53 
(36,47-
52,91)

21,12 
(17,41-
26,71)

4,20  
(3,09-5,96)

18,24 
(14,08-
19,91)

160,48 
(128,14-
201,36)

Lewińska Struga 10,34 
(9,23-11,08)

2,87  
(2,48-4,06)

6,27  
(5,61-6,86)

54,14 
(46,89-
60,92)

22,09 
(19,67-
24,74)

3,19  
(2,60-4,18)

17,92 
(15,95-
19,79)

164,44 
(147,66-
198,92)

* Zakres zmian
* Range of changes

może być rozkład szczątków roślinnych w warunkach 
beztlenowych, co również wpływa na zawartość azo-
tanów w wodach. Opad atmosferyczny charakteryzuje 
się dużo niższymi stężeniami badanych jonów, spośród 
których dominują azotany (tab. 2).

Na podstawie przeprowadzonych analiz składu che-
micznego określono wielkość denudacji chemicznej 
(tab. 3).

Największa denudacja chemiczna wystąpiła w 2009 
roku, wyniosła 83,1 m3/km2/rok. W tym samym roku 
zaobserwowano również największe stężenia jonów 
występujących w wodach Lewińskiej Strugi. Wpły-
nęła na to ujemna retencja, zwiększona dostawa wody  
z podłoża oraz przeciętna wielkość odpływu. 

Analiza sumarycznych wieloletnich (2009–2011) 
składników obiegu wody i dynamiki stężeń zanie-
czyszczeń (ryc. 5) pozwala zauważyć, że woda opado-

Tab. 3. Denudacja chemiczna w zlewni Lewińskiej Strugi  
w latach 2009–2011
Tab. 3. Chemical denudation in Lewińska Struga catchment 
in years 2009–2011

Lata  
Years

Denudacja chemiczna [m3/km2/rok]  
Chemical denudation  [m3/km2/year]

2009 83,10
2010 70,35
2011 76,39

wa o średniej mineralizacji 16 mg•dm-3 ulega znaczne-
mu wzbogaceniu (tab. 2), głównie w jony magnezowe 
i wapniowe, których stężenie wzrasta ponaddwudzie-
stokrotnie, oraz jony siarczanowe (kilkunastokrotny 
wzrost stężenia w jeziorach i dziesięciokrotny wzrost 
w profilu zamykającym zlewnię cząstkową). Kon-
centracje pozostałych jonów wzrastają kilkakrotnie.  
W wodach powierzchniowych jedynie dla azotanów 
obserwowany jest niewielki spadek koncentracji.

Ryc. 5. Bilans denudacji chemicznej zlewni Lewińskiej Strugi
Fig. 5. Chemical denudation balance in the Lewińska Struga 
catchment
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5. Wnioski

W latach 2009–2011 wśród pierwiastków i związ-
ków chemicznych dostarczanych z wodą opadową 
dominowały NO3

-, Cl-, Ca2+, Na+. Głównym źródłem 
chlorków i sodu w opadzie są aerozole morskie. Na 
skład chemiczny wody odpływającej ze zlewni ma 
wpływ przede wszystkim podłoże oraz chemizm opa-
dów. Słabo przepuszczalne osady gliniaste zasobne  
w CaCO3 powodują, że w składzie chemicznym wód 
opuszczających zlewnię cząstkową poza jonami wo-
dorowęglanowymi (58,5%) dominuje Ca2+ (19,2%). 
Udział pozostałych pierwiastków i związków chemicz-
nych odprowadzonych ze zlewni cząstkowej przedsta-
wia się następująco: SO4

2- 7,9%, Cl- 6,4%, Na+ 3,7%, 
Mg2+ 2,2%, K+ 1,0%, NO3

- 1,1%.
Różnica między skrajnymi rocznymi sumami opa-

dów atmosferycznych w analizowanych latach wy-
nosiła 268,2 mm, roczne sumy odpływu mieściły się  
w przedziale od 133,5 mm do 177,5 mm, zakres zmian 
parowania sięgał od 406,7 mm w 2010 roku do 430,9 
mm w 2009 roku. Należy zauważyć, że skrajne pod 
względem opadowym lata 2009 i 2011 charakteryzo-
wały się zbliżoną sumą parowania i odpływu, co wska-
zuje na dużą rolę retencji roślinnej, glebowej, jeziornej 
etc. w bilansie wodnym.

Duża koncentracja jonów chlorkowych i sodowych 
w wodach opadowych warunkowana jest wzmożoną 
dostawą aerozoli morskich.

W obrębie całej zlewni, szczególnie w obrębie je-
zior, dochodzi do znaczących zmian składu chemicz-
nego wód. Zwiększa się koncentracja jonów magne-
zowych, wapniowych i siarczanowych, czego główną 
przyczyną jest ługowanie podłoża, które w ponad 70% 
zbudowane jest z utworów gliniastych. Dodatkowo  
w jeziorach efekt ten jest potęgowany przez fotosynte-
zę, martwą biomasę oraz bakterie chemoautotroficzne.

W efekcie procesów zachodzących w zlewni trans-
formacji ulegają opuszczające ją wody, co skutkuje 
niemal czterokrotnym wzrostem ilości substancji wy-
noszonych ze zlewnię w stosunku do dostarczanych  
z opadem. 
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WATER BALANCE AND CHEMICAL  
DENUDATION IN THE LEWIŃSKA STRUGA  

IN DOMYSŁÓW PROFILE IN 2009–2011 

Summary
This paper presents the results of systematic 

measurements conducted in the Environmental 
Monitoring Station in Biała Góra. The study comprised 
part of the Lewińska Struga catchment: lakes 
Warnowo, Rabiąż, Czajcze, Domysłów and Lewińska 
Struga in Domysłów profile. The study area is located 
in north-western Poland on Wolin Island. Electrical 
conductivity, pH, and concentrations of HCO3

-, Na+, 
K+, Mg2+, Ca2+, SO4

2-, NO3
- and Cl- were determined 

in collected samples. Water and denudative balance of 
Lewińska Struga in 2009–2011 is presented. The study 
shows differences in chemistry between the waters of 
different origin. In the waters Lewińska Struga channel 
dominated such ions as NO3

-, Cl-, Ca2+, Na+.


