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Prace w fazie A były realizowane w ramach konsorcjum składającego się z czterech 
instytutów naukowych i naukowo badawczych: 

1. Instytutu Oceanologii PAN – Lider, 

2. Politechniki Gdańskiej – Partner 1, 

3.  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Partner 2, 

4. Instytutu Morskiego w Gdańsku (obecnie IM UMG) – Partner 3 i

5.  jednostki samorządu terytorialnego  Urzędu Gminy Puck – Partner 4. 



Celem projektu „WaterPuck” (www.waterpuck.pl) była budowa Zintegrowanego Serwisu Informacyjno-
Predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę
„WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury
użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck,
a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta była o badania
in situ - dane środowiskowe (chemiczne,
fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz
modelowanie numeryczne i prace
informatyczne i statystyczne.
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Serwis  WaterPUCKSerwis WaterPUCK to zintegrowany
system składający się z połączonych ze
sobą komputerowych modeli, działający
w sposób ciągły poprzez zasilanie go
danymi meteorologicznymi składa się z 4
głównych bloków:
i) Gospodarstwa rolne: ankieta i dwa

kalkulatory dla gospodarstw rolnych w
Gminie Puck;

ii) Wody lądowe: kompleksowy model
spływu wód powierzchniowych oparty
na kodzie SWAT i model przepływu
wód podziemnych oparty na kodzie
Modflow;

iii) Wody przybrzeżne (przejściowe):
trójwymiarowy numeryczny model
ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay
oparty na kodzie POP;

iv) Wody morskie: trójwymiarowy
numeryczny modelu ekosystemu
Morza Bałtyckiego 3D CEMBS z
modułem upwellingu.



Interaktywne aplikacje 
CalcGosPuck i CalcNPuck 
określają wskaźniki presji 

wywieranej na środowisko przez 
gospodarstwa rolne położone w 

gminie Puck, w zakresie 
dotyczącym rozpraszanych z nich 
(traconych w procesie produkcji 
rolnej) ładunków azotu i fosforu. 

Dane wielkości ładunków 
biogenów i pestycydów z 

modeli spływu wód 
powierzchniowych i 

podziemnych są 
automatycznie, poprzez 

moduł – interface sea water-
sedyment, przekazywane do 
modelu ekosystemu Zatoki 

Puckiej jako dane wejściowe 
– brzegowe na granicy ląd-

woda. 

Przepływ informacji poprzez poszczególne moduły Serwisu WaterPUCK :

Model ekosystemu Morza 
Bałtyckiego 3D CEMBS 

dostarcza dane wejściowe 
– brzegowe a granicy 

woda-woda. 

Wszystkie dane 
środowiskowe i modelowe są 
zapisywane w bazie danych

Opracowany i zbudowany w ramach projektu system składający się z połączonych modeli jako nowoczesne 
narzędzie mające na celu śledzenie i prognozowanie zachodzących

w środowisku wodnym i morskim zmian, dla zwiększenia zasobów danych i zrozumienia wobec potrzeb 
zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zagrożeniom, przedstawia dzienne zmiany zachodzące w środowisku 

Zatoki Puckiej w aspekcie presji antropogenicznych związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń z wód 
powierzchniowych i gruntowych Gminy Puck.



Jednostkowe zużycie nawozów azotowych w badanych gospodarstwach było większe niż przeciętne ich zużycie
w skali całej Polski i województwa pomorskiego. Zużycie nawozów fosforowych było zbliżone do poziomu ich
zużycia w województwie pomorskim i w całym kraju.

Obszar         Zużycie mineralnych nawozów azotowych        fosforowych  (kg N ha-1UR)     
2016/2017     2017/2018                           2016/2017     2017/2018

Polska                       79,4                  80,4                                          10,3               10,1 
Pomorskie                82,8                  91,1                                           8,8               10,0
Gmina Puck                                     109,3                                                                  9,6

Średnie nadmiary N i P były podobnego rzędu do tych, które występują w porównywalnych gospodarstwach w
Szwecji. Nadmiary N i P generowane przez gospodarstwa z gminy Puck można uznać za możliwe do
zaaprobowania - w kontekście ich oddziaływania na środowisko.
Przeciętny nadmiar azotu obliczony metodą „u bramy gospodarstwa” wynosił średnio 117,0 kg N∙ha-1UR
a fosforu 6,8 kg P∙ha-1UR (średnia efektywność wykorzystania tych składników wynosiła odpowiednio
31,8% dla N i 59,6% dla P).

Gospodarstwa Rolne zespół Prof. Stefana Pietrzaka  WP1

Dane środowiskowe zebrane na obszarze Gminy Puck w ramach projektu pozwoliły określić, w okresie
prowadzenia badań, wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody lądowe i morskie.
Dane te posłużyły do opracowania i weryfikacji modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach
powierzchniowych, który uwzględnia sposób użytkowania terenu oraz rodzaj stosowanych upraw.



Zespół Prof. Ewy Wojciechowskiej  WP2

Najgorsze wyniki w kontekście przekroczenia I klasy czystości 
odnotowano dla wszystkich półroczy w Potoku Błądzikowskim 
dla azotu i fosforu ogólnego. 

Parametr
N-NH4

[mg/l]
N-NO2

[mg/l]
N-NO3

[mg/l]
Nog

[mg/l]

Zakres wartości 0,01 – 2,22 0,01 – 0,13 0,13 – 12,90 0,51 – 13,10

Parametr
P-PO4

[mg/l]1
Pog

[mg/l]

Zakres wartości 0,02 – 0,45 0,02 – 1,89
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Serwis WaterPUCK na stronie www.waterpuck.pl w zakładce PRODUKTY
Opis Produktów też znajduje się w zakładce PRODUKTY

Na stronie każdego produktu po 
prawej stronie znajduje się zakładka 

Info - krótka istrukcja produktu.
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www.waterpuck.pl
W ramach prac środowiskowych i laboratoryjnych opracowano pięć procedur 
badawczych zawierających opis metod użytych w ramach prac w projekcie :

i)  pobierania próbek dopływającej do środowiska morskiego wody gruntowej (wody 
wysiękowej) - SGD (z ang. Submarine Groundwater Discharge) oraz oznaczania 
analitycznego fosforanów w pobranych próbkach;
ii) oznaczania analitycznego jonów amonowych w pobranych próbkach;
iii) oznaczania fosforu przyswajalnego w glebie w wyciągu wodnym;
iv) oznaczania analitycznego sumy stężeń azotu azotanowego (V) i azotu 
azotanowego (III) w pobranych próbkach wody  i 
v) oznaczania pestycydów chloroorganicznych w próbkach gleb. 



pl
www.waterpuck.pl
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www.waterpuck.pl

Dostępne są dwa warianty : 
Dane ogólne – umożliwia podgląd symulowanych zawartości wybranych biogenów
i pestycydów w spływie powierzchniowym oraz w ciekach.

Kalkulator – umożliwia wykonanie symulacji po wprowadzeniu zmian dotyczących 
planowanych upraw, dawek i rodzaju nawozów oraz środków ochrony roślin.



www.waterpuck.pl
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www.waterpuck.pl

Dostęp zewnętrznego użytkownika do wizualizacji danych odbywa po uprzedniej 
autoryzacji– dostęp dla Urzędu Gminy Puck [1]  i  publicznej bazy [2].

1 2



www.waterpuck.pl

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolny marker [1], odpowiadający geograficznemu położeniu punktu pomiarowego, 
powoduje pojawienie się dodatkowego panelu po lewej stronie mapy.
Z poziomu panelu można wygenerować wykres dla dowolnego mierzonego w tym punkcie parametru [2] lub pobrać tabelę
(w formacie xls) zawierającą wszystkie dane dostępne dla tego punku pomiarowego [3]. 

1

2

3



Podsumowanie prac w fazie badawczej A

 Rozprawa doktorska dr Daniela Rak pt. „Struktura i dynamika warstw przydennych w rejonie Basenu Bornholmskiego, Rynny 
Słupskiej i Głębi Gdańskiej”. 

 Rozprawa doktorska dr inż. Karoliny Matej-Łukowicz pt. „ Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość wody i osadów dennych 
w wybranych odbiornikach wód opadowych”. 

 Rozprawa doktorska: dr Artur Nowicki pt. „Międzyletnia zmienność przybrzeżnego upwellingu w Bałtyku na podstawie 
modeli numerycznych oraz danych satelitarnych” „Interannual changes of Balic coastal upwelling based on numerical models
and satellite data” . 

 Rozprawa doktorska: dr Maja Musialik-Koszarowska pt.  „Dynamika wieloletnich zmian w rozwoju wybranych gatunków 
Copepoda z południowego Bałtyku” . 

 Wszystkie wyniki z prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu WaterPUCK zostały przedstawione 
w 25 (+ 2 w trakcie złożenia) publikacjach w czasopismach objętych Science Citation Index z IF i 10 
publikacji bez IF oraz 59 wystąpień konferencyjnych (abstraktów i krótkich streszczeń).

 Opracowano i udostępniono 15 PRODUKTÓW (w tym 5 PROCEDUR) na stronie internetowej projektu 
WaterPUCK w zakładce PRODUKTY(www.waterpuck.pl ). 

 Patent: Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód akwenów ograniczonych, od 
wymuszeń biochemicznych środowiskowych.

 Wzór użytkowy: Przyrząd do pobierania wysiękających wód podziemnych.



Serwis WaterPUCK został udostępniony gminie Puck, jako narzędzie analiz, prognoz i 
wspomagania decyzji. 

Powiązanie modeli przepływu wód lądowych, powierzchniowych i podziemnych oraz wód morskich w 
Zatoce Puckiej w ramach serwisu WaterPuck ma charakter innowacyjny w skali światowej i pozwoli na 

dokładniejsze i bardziej kompleksowe odwzorowanie procesów zachodzących w strefie brzegowej.

Podsumowanie

Serwis jest zbudowany z szeregu połączonych modeli opisujących środowisko oraz z wbudowanymi 
kalkulatorami przeznaczonymi dla rolników. 

Jest to unikatowe narzędzie, które daje szerokie możliwości oceny wpływu metod rolniczych na stężenia 
biogenów i pestycydów w wodach powierzchniowych oraz ładunki tych związków odprowadzane do Zatoki 

Puckiej. 
Stworzony w ramach projektu model pozwala na weryfikację systemu i metod nawożenia, zaprojektowanie 

działań zapobiegawczych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa.  
System informacyjno-predykcyjny WaterPUCK stwarza możliwość podjęcia działań przez jednostki 

samorządu terytorialnego w miejscach newralgicznych (tzw. „hot-point”).  



Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK 

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni 
na przykładzie Gminy Puck na jakość wód  lądowych 

i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej  Morza Bałtyckiego 

Kierownik projektu:      Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Wójt Gminy Puck:                Tadeusz Puszkarczuk

11 września 2020       Konferencja WaterPUCK



P R O G R A M   K O N F E R E N C J I    W a t e r P U C K    w   dniu 11 września  2020

„Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK”  Lidia Dzierzbicka- Głowacka 

„Oddziaływanie gospodarstw rolnych położonych w gminie Puck na środowisko, w świetle badań ankietowych" Stefan Pietrzak

„Kalkulatory jako interaktywne aplikacje dla gospodarstw rolnych:  bilans NPK  i wymywanie azotu z pól”  Dawid Dybowski

„Pestycydy w wodach powierzchniowych, podziemnych oraz gruntach rolnych  nadbałtyckiej Gminy Puck"  Katarzyna Galer-Tatarowicz

„Ocena zmienności stężeń substancji biogennych w ciekach na terenie Gminy Puck”  Ewa Wojciechowska

„Wykorzystanie modelu SWAT w systemie WaterPuck do monitorowania wpływu  praktyk rolniczych na jakość 
wód powierzchniowych w zlewni Zatoki Puckiej” Dominika Kalinowska

„Badania terenowe i modelowe wód podziemnych w Gminie Puck” Adam Szymkiewicz, 

„Zanieczyszczenie Zatoki Gdańskiej - stan obecny” Agata Zaborska

„Znaczenie dopływu wody podziemnych (SGD) dla Zatoki Puckiej” Beata Szymczycha

„Model ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay - wpływ wód powierzchniowych i 
podziemnych na wody Zatoki Puckiej „  Maciej Janecki

„Baza danych”   Marcin Wichorowski

Konferencja jest dostępna online na platformie youtube.pl, na kanale gminapuckrada.



Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzymał:  

Polską Nagrodę Innowacyjności  2017
w kategorii: Innowacyjny projekt 

Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018
w kategorii: Instytut przyszłości

Nagrodę Symbol 2019 

Nagrody Ambasador Innowacyjności 2019

W 2020 otrzymał nominację do nagrody Symbol 2020. Szanowni Państwo,

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki pragnie poinformować, że

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

został nominowany do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej AMBASADOR
INNOWACYJNOŚCI
w roku 2019 za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe

myślenie, pionierskie projekty (FindFish oraz WaterPuck), nowe idee i niezwykłe rozwiązania.
Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo
wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy.

Laureatów nagrody wybierze na początku roku 2020 kapituła programowa. Życzymy powodzenia
w ubieganiu się o jej przyznanie. Wierzymy, że renoma tytułu przyczyni się do wykreowania
zintegrowanego i pozytywnego wizerunku Państwa działalności.



Lidia Dzierzbicka-Głowacka.
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