
 

1 
Projekt WaterPUCK współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badanie gospodarcze zapotrzebowania na bazę danych i serwis 
WaterPUCK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi aplikacji  
WaterPUCK 

 
 
 
 
 
 
 
 

EURO-FUNDUSZ S.C. 
 
 
 

Gdańsk 2020 



 

2 
Projekt WaterPUCK współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. 

Spis treści 

 
Wstęp .......................................................................................................................................... 3 

Model Hydrodynamiczny Zatoki Puckiej .................................................................................. 5 

Model Biochemiczny Zatoki Puckiej ......................................................................................... 9 

Model Wód Powierzchniowych ............................................................................................... 14 

Model Wód Powierzchniowych – kalkulator ........................................................................... 18 

Model Wód Podziemnych ........................................................................................................ 21 

Model Rozpływu Biogenów ..................................................................................................... 25 

Model 3D CEMBS ................................................................................................................... 28 

Kalkulator gospodarstwa .......................................................................................................... 37 

Kalkulator wymywania ............................................................................................................ 40 

Opisy procedur ......................................................................................................................... 46 

Baza danych ............................................................................................................................. 48 

 

 

 



 

3 
Projekt WaterPUCK współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. 

Wstęp 
 

 Aplikacja WaterPUCK składa się z szeregu komponentów, które łącznie stanowią całość narządzia dostępną na stronie waterpuck.pl. Są to w 
szczególności: 

1. Model Hydrodynamiczny Zatoki Puckiej 
2. Model Biochemiczny Zatoki Puckiej 
3. Model Wód Powierzchniowych 
4. Model Wód Podziemnych  
5. Model Rozpływu Biogenów 
6. Model 3D CEMBS wraz Upwelling Detection Tool 
7. Kalkulator gospodarstwa 
8. Kalkulator wymywania 
9. Opisy procedur, w tym: 

a. Procedura oznaczenia jonów fosforanowych 
b. Procedura oznaczenia jonów amonowych 
c. Procedura oznaczenia fosforu w glebie w wyciągu wodnym 
d. Procedura oznaczenia azotanów III i V 
e. Procedura oznaczenia pestycydów chloroorganicznych w próbkach gleby 

 

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych funkcjonalności należy wykonać następujące kroki: 

1. Otworzyć okno przeglądarki internetowej i wpisać adres: www.waterpuck.pl. 
2. Przesunąć wskaźnik myszy nad przycisk „produkty” i z listy produktów wybrać ten, który nas interesuje (rysunek poniżej). 

 

Na kolejnych stronach znajduje się opis komponentów wraz z instrukcją ich obsługi. 
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Model Hydrodynamiczny Zatoki Puckiej 
 

Moduł ten pozwala generowanie mapy Zatoki Puckiej na wybranej głębokości dla temperatury, zasolenia, poziomu morza i prądów. 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „ECOPUCKBAY – MODEL 
HYDRODYNAMICZNY ZATOKI PUCKIEJ”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR09_Produkt%20EcoPuckBay%20-%20Model%20hydrodynamiczny%20ZP.pdf  
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z kalendarza wybrać datę dla której ma zostać 
wygenerowana mapa 

 
2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, czy 

wygenerowany ma zostać model dla: 
a. Temperatury 
b. Zasolenia 
c. Poziomu morza 
d. Prądów 

 
3. Wybrać głębokość dla której ma zostać wygenerowana mapa 

 
4. Wcisnąć przycisk „Generuj mapę” 
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5. W zależności od preferencji, wciskając jeden z przycisków, 
wybrać sposób prezentacji danych: 

a. Mapa rastrowa  
b. Szeregi czasowe 
c. Przekrój pionowy 

 
 

Kolejne rysunki pokazują mapy wygenerowane dla wszystkich czterech parametrów, dla głębokości 2 m, po wciśnięciu przycisku „Generuj mapę”. 
W lewej części mapy znajduje się legenda odzwierciedlająca kolory przedstawione na samej mapie.  

 

 

 



 

8 
Projekt WaterPUCK współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
Projekt WaterPUCK współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III. 

Model Biochemiczny Zatoki Puckiej 
Model ten pozwala na wygenerowanie mapy Zatoki Puckiej dla wybranej daty na wybranej głębokości dla: Azotanów, Fosforanów, Amoniaku, 
Krzemianów, Chlorofilu-a, Tlenu oraz Pestycydów. 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „ECOPUCKBAY – MODEL 
BIOCHEMICZNY ZATOKI PUCKIEJ”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR10_Produkt%20EcoPuckBay%20-%20Model%20biochemiczny%20ZP.pdf  
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z kalendarza wybrać datę dla której ma zostać 
wygenerowana mapa 

 
2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, czy 

wygenerowany ma zostać model dla: 
a. Azotanów,  
b. Fosforanów,  
c. Amoniaku,  
d. Krzemianów,  
e. Chlorofilu-a,  
f. Tlenu  
g. Pestycydów 

 

3. Wybrać głębokość dla której ma zostać wygenerowana mapa 

 
4. Wcisnąć przycisk „Generuj mapę” 
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5. W zależności od preferencji, wciskając jeden z przycisków, 
wybrać sposób prezentacji danych: 

a. Mapa rastrowa  
b. Szeregi czasowe 
c. Przekrój pionowy 

 
 

Po wybraniu z listy rozwijanej wybranej wersji mapy, zadeklarowania daty oraz głębokości wygenerowane są następujące mapy. W kolejności od 
lewej do prawej, od góry do dołu: Azotanów, Fosforanów, Amoniaku, Krzemianów, Chlorofilu-a, Tlenu oraz Pestycydów (na dzień 17.09.2020, 
głębokość 2 m) 
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Model Wód Powierzchniowych 
Moduł Model Wód Powierzchniowych umożliwia generowanie map na określony dzień w zależności od trzech parametrów: ocena gleby, ocena 
cieków oraz opady. 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „SWAT – MODEL WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR11_Produkt%20SWAT_PUCK.pdf 
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z kalendarza wybrać datę dla której ma zostać 
wygenerowana mapa 

 
2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, dla jakiego 

rodzaju oceny gleby wygenerowany ma zostać model: 
a. Azotany,  
b. Azot organiczny,  
c. Fosfor mineralny,  
d. Fosfor organiczny 

 
3. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, dla jakiego 

rodzaju oceny cieków wygenerowany ma zostać model: 
a. Przepływ,  
b. Azotany,  
c. Azot organiczny,  
d. Fosfor mineralny,  
e. Fosfor organiczny,  
f. Azotyny,  
g. Pestycydy  
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4. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, dla jakiego 
rodzaju opadów wygenerowany ma zostać model: 

a. słaby,  
b. rzeczywisty,  
c. mocny 

 
5. Wcisnąć przycisk „ustaw” 

 
 

Po ustawieniu modelu i wciśnięciu przycisku „ustaw” generowana jest mapa dla wybranego wariantu. Każda z map dostępna jest w ujęciu 
dziennym, miesięcznym oraz rocznym. Kolejne rysunku przedstawiają 4 warianty map, w określonych ustawieniach (podane pod rysunkiem 
kolejno: ocena gleby, ocena cieków, opady). 

 

 
Azotany, Przepływ, Rzeczywisty 

 
Azot organiczny, Fosfor organiczny, Mocny 
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Fosfor mineralny, Azotyny, Słaby 

 
Fosfor organiczny, Pestycydy, Rzeczywisty 
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Model Wód Powierzchniowych – kalkulator 
 

Drugą częścią modelu jest kalkulator umożliwiający wykonanie symulacji po wprowadzeniu zmian dotyczących planowanych upraw, dawek i 
rodzaju nawozów oraz środków ochrony roślin. Aby uzyskać do niego dostęp należy po otwarciu Modelu Wód Powierzchniowych najechać kurs 
wcisnąć na górnej belce przycisk Model Wód Powierzchniowych, a następnie kalkulator: 

 

 

Aby skorzystać z kalkulatora należy wykonać następujące kroki: 

1. Zaznaczyć na mapie dowolny punkt wciskając lewy przycisk 
myszy. W wybranym miejscu na mapie pojawi się „domek” 
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2. Wypełnić dane uzupełniając: 
a. Powierzchnię pola 
b. Roślinę (z rozwijanej listy) 
c. Nawóz pod korzeń (z rozwijanej listy) 
d. Dawkę nawozu pod korzeń 
e. Nawóz wiosenny I dawka (z rozwijanej listy) 
f. Dawkę nawozu wiosennego I dawka 
g. Nawóz wiosenny II dawka (z rozwijanej listy) 
h. Dawkę nawozu wiosennego II dawka 
i. Nawóz na ściernisko (z rozwijanej listy) 
j. Dawkę nawozu na ściernisko 
k. Pestycyd I (z rozwijanej listy) 
l. Dawkę pestycydu I 
m. Pestycyd II (z rozwijanej listy) 
n. Dawkę pestycydu II 
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3. Wcisnąć przycisk „Generuj mapę” 
 

4. Ustawienie dalszych parametrów przebiega tak jak w Modelu 
Wód Powierzchniowych 
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Model Wód Podziemnych  
 

Moduł model wód podziemnych umożliwia generowanie map wód podziemnych na określony dzień w zależności od dwóch parametrów.  Aby 
uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „GROUNDPUCK – MODEL WÓD 
PODZIEMNYCH”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR12_Produkt%20GroundPUCK.pdf 
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z kalendarza wybrać datę dla której ma zostać 
wygenerowana mapa 

 
2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, czy 

wygenerowany ma zostać model dla: 
a. Rzędna zwierciadła wód podziemnych,  
b. Azot azotanowy 
 

 

3. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, czy 
wygenerowany ma zostać model dla: 

a. Qz – poziom wód zawieszonych,  
b. Q1 – górny poziom wodonośny,  
c. Q2 – dolny poziom wodonośny 

 

 

4. Wcisnąć przycisk „Generuj mapę” 
 

 

Po ustawieniu modelu i wciśnięciu przycisku „Generuj mapę” generowana jest mapa dla wybranego wariantu. Każda z map dostępna jest w ujęciu 
dziennym, miesięcznym oraz rocznym. Kolejne rysunku przedstawiają 4 warianty map, w określonych ustawieniach (podane pod rysunkiem 
kolejno). 
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Rzędna zwierciadła wód podziemnych, Qz 

 
Rzędna zwierciadła wód podziemnych, Q1 

 
Rzędna zwierciadła wód podziemnych, Q2 

 
Azot azotanowy, Qz 
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Azot azotanowy, Q1 

 
Azot azotanowy, Q2 
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Model Rozpływu Biogenów 
 

Model ten pozwala na wygenerowanie mapy Zatoki Puckiej dla wybranej daty na wybranej głębokości dla: Azotanów, Fosforanów, Amoniaku, 
Maksymalnego zasięgu rozpływu. Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję 
„ECOPUCKBAY – MODEL ROZPŁYWU BIOGENÓW”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR13_Produkt%20EcoPuckBay%20-%20Model%20rozp%C5%82ywu%20biogen%C3%B3w%20ZP.pdf 
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z kalendarza wybrać datę dla której ma zostać 
wygenerowana mapa 

 
2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, czy 

wygenerowany ma zostać model dla: 
a. Azotanów,  
b. Fosforanów,  
c. Amoniaku,  
d. Maksymalnego zasięgu rozpływu 

 
3. Wybrać głębokość dla której ma zostać wygenerowana mapa 

 
4. Wcisnąć przycisk „Generuj mapę” 
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Po wybraniu z listy rozwijanej wybranej wersji mapy, zadeklarowania daty oraz głębokości wygenerowane są następujące mapy. W kolejności od 
lewej do prawej, od góry do dołu: Azotanów, Fosforanów, Amoniaku, Maksymalnego zasięgu rozpływu (na dzień 17.09.2020, głębokość 2 m) 
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Model 3D CEMBS 
 

Numeryczny model ekosystem Morza Bałtyckiego pozwala na monitorowanie zmian w czasie i przestrzeni w odniesieniu do parametrów 
fizycznych i biogeochemicznych środowiska morskiego. Kluczową częścią modelu jest możliwość wygenerowania 48-godzinnej prognozy zmian 
w odniesieniu do kilku parametrów. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR14_3D%20CEMBS%20z%20modu%C5%82em%20upwellingu.pdf 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „3D CEMBS – MODEL 
EKOSYSTEMU MORZA BAŁTYCKIEGO”. Powoduje to przekierowanie na stronę, gdzie można znaleźć informację o modelu, archwium 
prognoz, publikacje oraz sam model.  
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Po kliknięciu w moduł „Forecast” pojawia się mapa wraz systemem umożliwiającym zdefiniowanie parametrów prognozy. 
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Aby wygenerować mapę należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z listy rozwijanej wybrać kategorię 
modelu: 

a. hydrodynamika  
b. biogeochemia 
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2. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, jaki 
ma być czas predykcji – maksymalnie do 48 
godzin od daty wyjściowej 
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3. (dla modelu hydrodynamicznego) Korzystając z 
listy rozwijanej zadecydować, jaki ma być 
przewidywany parametr: 

a. temperatura,  
b. zasolenie,  
c. poziom morza,  
d. prądy morskie,  
e. stężenie lodu morskiego,  
f. grubość pokrywy lodowej 
g. upwelling 

  

4. (dla modelu biogeochemicznego) Korzystając z 
listy rozwijanej zadecydować, jaki ma być 
przewidywany parametr: 

a. Chlorophyll A,  
b. Phytoplankton,  
c. Zooplankton,  
d. Nitrate,  
e. Ammonia,  
f. Phosphate,  
g. Silicate,  
h. Oxygen,  
i. Detritus  
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5. Korzystając z listy rozwijanej zadecydować, dla 
jakiego przedziału głębokości wygenerowany ma 
zostać przekrój 

 

 
6. Wcisnąć lewym przyciskiem dowolny punkt na 

mapie, aby wybrać jeden narożnik generowanego 
obszaru 
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7. Wcisnąć lewym przyciskiem dowolny punkt na 
mapie, aby wybrać drugi narożnik generowanego 
obszaru. Po tym działaniu wygenerowane 
zostaną współrzędne pożądanego obszaru. 
Współrzędne można też zdefiniować ręcznie. 

 
8. Wcisnąć przycisk „Submit” 

 
 

Poniższy przykład pokazuje wygenerowany model biogeochemiczny dla czas +5 godzina od daty 07/10/2020 – 00:00 – stężenie chlorophyll a na 
głębokości 0-5 m. 
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Kalkulator gospodarstwa 
 

Kalkulator gospodarstwa jest funkcjonalnością umożliwiającą oszacowanie bilansu gospodarstw w zakresie przychodu, rozchodu, nadmiaru i 
efektywności. Funkcjonalność umożliwia specyfikację powierzchni gospodarstwa oraz województwa, dla którego szacunek jest przeprowadzany, 
a także stosowanych substancji (wybór z rozwijanej listy oraz specyfikacja ilość w dt – istnieje możliwość dowolnego definiowania kombinacji 
substancji) : 

 Nawozów mineralnych, 
 Mieszanki dla bydła, 
 Mieszanki dla trzody chlewnej, 
 Mieszanki dla drobiu, 
 Nawozy naturalne, 
 Pasze energetyczne i białkowe, 
 Rośliny motylkowate, 
 Pozostałe produkty. 

 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „KALKULATOR 
GOSPODARSTWA”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR01_Kalkulator%20gospodarstw%20rolnych%20CalcGosPuck.pdf 
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Na widocznym ekranie zadeklarować należy: 

1. Powierzchnię gospodarstwa w hektarach 
2. Województwo 
3. Produkty charakterystyczne dla gospodarstwa poprzez kliknięcie danego przycisku i wykonanie (również kilkukrotnie) punktów 4-6 
4. Wybór produktów roślinnych lub zwierzęcych 
5. Wybór interesującego nas produktu z listy rozwijalnej 
6. Zadeklarowanie ilości produktu po jego wybraniu z listy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Każdorazowo po zdeklarowaniu produktu zmieni się bilans gospodarstwa, nie jest konieczne potwierdzanie dodatkowym przyciskiem bądź 
generowanie raportu. Przykład wygenerowanego bilansu dla 70 ha gospodarstwa w województwie pomorskim przedstawia się następująco: 
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Kalkulator wymywania 
 

Kalkulator wymywania pozwala na oszacowanie wymywania z azotu w pola w różnych ujęciach: 

 Wymycie bazowe azotu [kg/ha] 
 Zawarość całowita azotu [kg]   
 Wymywanie zmodyfikowane [kg/ha] 
 PLON [t/ha] 
 Intensywność nawożenia [kg/ha] 
 Dodatkowe wymywanie [kg/ha]   
 Suma wymywania [kg/ha]   
 Wymywanie z pola [kg] 

W celu dokonania kalkulacji definiuje się: 

 Rodzaj rośliny 
 Masę produktu [dt] 
 Powierzchnię pola [ha] 
 Stosowany nawóz  

Oraz deklaruje się: 

 Przyoranie przemiennych użytków zielonych wiosną [nie / tak] 
 Rodzaj gleby [piaszczysta / piasek gliniany / gliniasta / organiczna] 
 Termin orki jesiennej [wczesna jesień (plus wrzesień) / późna jesień (październik-listopad) / brak orki jesiennej] 
 Nawóz naturalny [brak / obornik / gnojowica]. 

 

Aby uzyskać do niego dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „KALKULATOR 
WYMYWANIA”. Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem: 

https://waterpuck.pl/files/prod_desc/PR02_wymywania%20azotu%20CalcNPuck.pdf 
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Aby uzyskać informację o wymywaniu azotu z pola należy wykonać następujące kroki: 

1. Korzystając z listy rozwijanej wybrać interesującą nas 
roślinę 

 
2. Zadeklarować masę produktu 
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3. Zadeklarować powierzchnię pola 

 
4. Z rozwijanej listy wybrać stosowany/e nawóz/y 

 
5. Dla każdego z nawozów zadeklarować łącznie użytą 

masę 

 
6. Zadeklarować, czy ma miejsce przyoranie przemiennych 

użytków zielonych wiosną 

 
7. Zadeklarować rodzaj gleby: 

a. piaszczysta  
b. piasek gliniany 
c. gliniasta  
d. organiczna 
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8. Zadeklarować termin orki jesiennej: 
a. wczesna jesień (plus wrzesień) 
b. późna jesień (październik-listopad) 
c. brak orki jesiennej 

 

 

9. Zadeklarować rodzaj stosowanego nawozu naturalnego:  
a. brak 
b. obornik 
c. gnojowica 

 

 

 

Poniższy rysunek przedstawia wygenerowaną kalkulację wymywania azotu z pola dla określonych parametrów: 
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Opisy procedur 
Integralną częścią modelu są opisy procedur pomocne przy wykorzystaniu systemu Waterpuck w określonych celach. Aby uzyskać do nich dostęp, 
należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy produktów pozycję „PROCEDURY”. Powoduje to otwarcie się okna, w którym 
można wybrać poszczególne procedury poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lewym przyciskiem myszy. 
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Po otwarciu poszczególnych procedur użytkownik uzyskuje dostęp do instrukcji, w jaki sposób powinny zostać wykonane poszczególne 
procedury, takie jak (w nawiasach podano bezpośrednie linki do dokumentów): 

a. Procedura oznaczenia jonów fosforanowych (https://waterpuck.pl/files/pr01.pdf) 
b. Procedura oznaczenia jonów amonowych (https://waterpuck.pl/files/pr02.pdf) 
c. Procedura oznaczenia fosforu w glebie w wyciągu wodnym (https://waterpuck.pl/files/pr03.pdf) 
d. Procedura oznaczenia azotanów III i V (https://waterpuck.pl/files/pr04.pdf) 
e. Procedura oznaczenia pestycydów chloroorganicznych w próbkach gleby (https://waterpuck.pl/files/pr05.pdf) 
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Baza danych 
Częścią Serwisu WaterPUCK jest Baza Danych. Aby uzyskać do nich dostęp, należy zgodnie z procedurą opisaną we Wstępie wybrać z listy 
produktów pozycję „BAZA DANYCH”. Powoduje to otwarcie się okna, w którym wymagane jest podanie danych do logowania. Możliwe jest 
uzyskanie dostępu do informacji po wciśnięciu znajdującego się z prawej strony przycisku „Ogólnodostępna informacja o bazie danych 
WaterPUCK”. 
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Aby uzyskać dostęp do konkretnych danych liczbowych trzeba skontaktować się ze wskazaną osobą podaną w tabeli na stronie online. Aktualny 
stan tabeli widoczny jest na ekranie poniżej. 
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W bazie danych znajdują się dane dotyczące punktów pomiarowych rozmieszczonych na interaktywnej mapie.  
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W szczególności możliwe jest uzyskanie danych z następujących baz: 

 Baza danych dla wód powierzchniowych z rowów melioracyjnych 
 Baza danych substancji biogennych w wodach powierzchniowych 
 Hydrogeologiczna baza danych 
 Baza danych dotycząca zawartości pozostałości pestycydów w wodach powierzchniowych z rowów melioracyjnych 
 Baza danych dotycząca zawartości pozostałości pestycydów w glebach gospodarstw z gminy Puck 
 Baza danych dotycząca parametrów fizyko-chemicznych oraz zawartości substancji biogennych i makroskładników w glebach gospodarstw 

z gminy Puck 
 Baza danych stężeń substancji chemicznych mierzonych w próbkach SGD i gruntowych 

 


