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Praca wykonana w ramach realizacji projektów:
1. „Moja wymarzona ekopracownia” – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
2. „Zgodnie z naturą” – Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Realizatorzy:
Grupa uczniów klas III – uczestników zajęć koła ekologicznego
Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie,
Opiekun projektu - Piotr Gradowski - nauczyciel biologii
Współpraca:
Krystyna Strzemińska - nauczyciel geografii
Magdalena Rechnio - nauczyciel chemii

Realizatorzy dziękują Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skierniewicach
za wykonanie badania wód pod kątem obecności bakterii Escherichia coli

WSTĘP
Gmina Maków położona jest pomiędzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi:
warszawską i łódzką, w pobliżu średniej wielkości miasta – Skierniewic. Ta lokalizacja ma
niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie mieszkańców: dobre połączenia komunikacyjne, łatwość
dostępu do szkół, urzędów i instytucji, czy wreszcie możliwość znalezienia pracy. Jednakże wśród
wielu zalet lokalizacji gminy pojawia się też negatywny wpływ urbanizacji, a jest nim
zanieczyszczenie środowiska generowane przez zakłady przemysłowe, ciepłownie, a przede
wszystkim środki transportu (głównie samochodowego). Nie bez znaczenia dla przyrody jest także
intensywne rolnictwo (stosowanie nawozów mineralnych oraz środków chemicznych
do zwalczania chwastów i szkodników).
Uczniowie Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie postanowili sprawdzić, w jakim
stopniu zanieczyszczone jest środowisko naszej gminy. W miarę posiadanych środków oraz
możliwości przeprowadzili badania wód powierzchniowych oraz powietrza. Do badań
wykorzystali sprzęt pozyskany w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia”.
Jednocześnie praca ta jest elementem projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Zgodnie
z Naturą”, w którym uczniowie naszej szkoły biorą udział.
Władze makowskiej gminy podejmują wiele różnorodnych działań mających na celu
poprawę stanu środowiska – montaż kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni
ścieków, czy też program zmniejszenia emisji CO2 poprzez termoizolację budynków
mieszkalnych oraz wymianę pieców węglowych na piece wykorzystujące bardziej ekologiczne
paliwa. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki przeprowadzonych przez nas badań będą dla
włodarzy gminy inspiracją do podjęcia kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska, czy też
tworzenia terenów turystyczno – rekreacyjnych w naszej „małej ojczyźnie”.

ZAKRES ORAZ METODOLOGIA BADAŃ
A. Wody powierzchniowe
Badania przeprowadzono w dwóch rzekach oraz czterech zbiornikach (stawach):
1. rzeka Zwierzyniec/ Pisia (2 stanowiska)
2. rzeka Uchanka (2 stanowiska)
3. stawy „Balaton” w Zwierzyńcu
4. stawy rybne w Świętem (własność prywatna)
5. zbiorniki retencyjne w Woli Makowskiej
6. stawy rybne w Pszczonowie*
*Zał. nr 1 Mapa gminy z zaznaczonymi miejscami prowadzonych badań
Stan czystości wód określano na podstawie badań:
a) stopnia nasycenia tlenem (im większe nasycenie tym wyższa jakość)
b) zawartości fosforanów (im mniejsza zawartość, tym wyższa jakość)
c) zawartości jonów wodorowych i wodorotlenowych – pH (najlepsza jakość przy pH 7,
wzrost pH od 7 do 1 lub od 7 do 14 to niższa jakość)
d) mętności (im większe zanurzenie krążka Secchiego, tym mniejsza mętność, a czystość
wody większa)
e) liczby kolonii bakterii fekalnej – Escherichia coli (im mniej kolonii, tym jakość wody
wyższa)
Do pomiarów wykorzystano elementy „Uniwersalnego zestawu szkolnego do badania wody,
gleby i powietrza”* (a, b, c, d).
*Załącznik nr 2a „Uniwersalny zestaw szkolny do badania wody, gleby i powietrza”
Badanie liczby kolonii E. coli wykonano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Skierniewicach.*
*Załączniki nr 3, 4, 5 Sprawozdanie PSSE w Skierniewicach
Do określenia stanu czystości wód przyjęto następującą, umowną skalę:
5 – doskonała
4 – dobra
3 – średnia
2 – niska

B. Powietrze
Pomiarów dokonano w miejscowościach:
1. Krężce
a) w centrum wsi
b) w lesie Zwierzyniec
2. Maków
a) w centrum wsi
b) w lesie „Na Górach”
3. w Świętem
a) w centrum wsi
b) w lesie „Bażantarnia”
4. w Jacochowie
a) w pobliżu zabudowań
b) w lesie pomiędzy Jacochowem a Sielcami*
*Załącznik nr 1 Mapa gminy z zaznaczonymi miejscami prowadzonych badań
Dokonano pomiarów zapylenia (metody określone w „Uniwersalnym zestawie szkolnym
do badania wody, gleby i powietrza”) oraz zawartości SO2 (skala porostowa)*.
*Załącznik nr 6 „Skala porostowa”
Przyjęto następującą skalę czystości powietrza:
5 – mało zanieczyszczone (mała ilość pyłów*, strefy VI – VII wg skali porostowej)
4 – średnio zanieczyszczone (średnia ilość pyłów, strefy IV – V wg skali porostowej)
3 – zanieczyszczone (duże zapylenie, strefy II– III wg skali porostowej)
2 – bardzo zanieczyszczone (bardzo duże zapylenie, I strefa wg skali porostowej)
*przy ocenie zapylenia nie brano pod uwagę zanieczyszczeń organicznych (szczątki roślin,
owady), lecz głównie sadzę, pył i kurz (związane z działalnością człowieka)

WYNIKI BADAŃ WODY
Uśredniony
wynik skali
czystości

295
(3)

Mętność
zanurzenie
krążka
Secchiego*
w cm (skala
czystości)
>91,5
(5)

8
(3)

62
(4)

>91,5
(5)

4,4

0,2
(5)
0,4
(5)
0,02
(5)
0,05
(5)
5
(3)

8
(3)
7,5
(4)
8
(3)
8
(3)
8
(3)

42
(4)
0
(5)
0
(5)
0
(5)
0
(5)

>91,5
(5)
>91,5
(5)
>91,5
(5)
85
(4)
80
(4)

4,2

0,05
(5)

8
(3)

0
(5)

>91,5
(5)

4,2

Rzeka/
zbiornik

Tlen
rozpuszczo
ny w %
(skala
czystości)

Fosforany
w mg/l
(skala
czystości)

Odczyn pH
(skala
czystości)

Bakterie
E. coli
j.t.k./100ml
(skala
czystości)

Zwierzyniec
(Krężce)
Zwierzyniec
(Wola
Makowska)
Uchanka
(Święte)
Uchanka
(Jacochów)
„Balaton”

55
(3)

8
(3)

98
(5)

0,2
(5)
0,1
(5)

80
(4)
67
(3)
60
(3)
75
(4)
70
(3)

67
(3)

Stawy rybne
w Świętem
Zbiorniki
retencyjne
w Woli
Makowskiej
Stawy rybne
w
Pszczonowie

3,8

4,4
4,2
4,2
3,6

Uogólnienie: wszystkie wyniki uśrednione badanych wód mieszczą się w wysokich zakresach
skali czystości (3,6 – 4,4).
*Załącznik nr 2b krążek Secchiego do badania mętności wody

WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynika, że najczystsze wody w naszej gminie to rzeka
Zwierzyniec na odcinku w Woli Makowskiej oraz Uchanka w Jacochowie. Natomiast najbardziej
zanieczyszczone są stawy retencyjne w Woli Makowskiej oraz rzeka Zwierzyniec w Krężcach.
Zanieczyszczenie Zwierzyńca (słabe natlenienie i duża liczba E. coli), wynika prawdopodobnie
z tego, że na dość długim odcinku płynie on przez tereny zabudowane (Dąbrowice, Skierniewice –
Halinów, Krężce). Natomiast już w Woli Makowskiej czystość rzeki znacznie wzrasta. Świadczy
to o tym, że oczyszcza się ona płynąc przez las zwierzyniecki oraz niezamieszkane tereny gminy
Skierniewice (Mokra Lewa). Aż w pięciu badanych miejscach nie stwierdzono obecności bakterii
E. coli. To pozwala na zakwalifikowanie tych wód jako terenów rekreacyjnych (np. kąpielisk).
Zwraca także uwagę bardzo mała ilość fosforanów. Jest to związane z tym, że wokół badanych
rzek, czy stawów praktycznie nie ma terenów rolniczych i nie są one nawożone nawozami
sztucznymi. Jedynie zbiorniki retencyjne w Woli Makowskiej mają nieco większą zawartość
fosforanów, gdyż w niedalekim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne. Dobra jest także
przejrzystość praktycznie wszystkich badanych rzek i stawów.

WYNIKI BADAŃ POWIETRZA

Miejsce pobierania
próbek
Krężce – przy drodze
powiatowej
Krężce – w lesie
Zwierzyniec
Maków –
przy gimnazjum
Maków – w lesie
„Na Górach”
Święte – przy szkole
Święte – w lesie
„Bażantarnia”
Jacochów –
w centrum przy
drodze gminnej
Jacochów – w lesie

Ilość i rodzaj
zanieczyszczeń
zebranych na
zakrętce z wazeliną*
krążniczka ostrygowa,
średnie – szczątki
złotorost ścienny – III
roślin, owady, kurz,
piach
pustułka
małe – szczątki roślin,
pęcherzykowata – IV
owady
złotorost ścienny – III
duże – sadza, kurz

Zaobserwowane
porosty – strefa
zanieczyszczenia SO2

brodaczka kępkowa –
VI**
złotorost ścienny – III

pustułka
pęcherzykowata – IV

małe – owady,
szczątki roślin
średnie – owady,
piach, sadza
małe – szczątki roślin.
Owady
średnie – kurz, piasek,
sadza, owady

brodaczka kępkowa –
VI

średnie – szczątki
roślin, owady, piach

mąklik otrębiasty – V

Uśredniona skala
czystości powietrza

3,5

4,5
3
5
3,5
4,5
4

5

Uogólnienie: wyniki uśrednione wahają się od 3 do 4 skali czystości w centrum poszczególnych
wsi (zanieczyszczone – średnio zanieczyszczone) oraz od 4,5 do 5 w lasach (małe
zanieczyszczenie)
*Załącznik nr 7a – zanieczyszczenia powietrza na zakrętce z wazeliną
**Załącznik nr 7b – porost brodaczka kępkowa

WNIOSKI
Najczystsze powietrze w gminie (spośród badanych miejscowości) występuje w lasach
w Makowie („Na Górach”) oraz w Jacochowie. Występujące tam bardzo niskie stężenie
dwutlenku siarki (30 – 39 μg SO2/m3) oraz stosunkowo małe zapylenie spowodowane działalnością
człowieka sprawiają, że powietrze w tych lasach jest prawie nie zanieczyszczone. Jest to możliwe
dzięki znacznemu oddaleniu od terenów zabudowanych oraz ruchliwych dróg (możemy tam
spotkać jedynie leśne, piaszczyste dukty). Tereny te znakomicie nadają się do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej, są także ulubionym miejscem dla grzybiarzy. Niestety walory lasu
w Jacochowie znacznie obniżają dzikie wysypiska śmieci, które nie tylko szpecą leśny krajobraz,
ale także stanowią zagrożenie ekologiczne.
Najbardziej zanieczyszczone miejsce w naszej gminie to centrum Makowa: duże zapylenie
oraz dość wysoka zawartość SO2 (77 – 90 μg/m3). Taki stan spowodowany jest głównie przez
gęstą zabudowę (przydomowe kotłownie generujące duże ilości zanieczyszczeń), sąsiedztwo
piekarni, kotłowni przy szkole podstawowej i gminie, a także bardzo ruchliwe drogi powiatowe w
kierunku Skierniewic, Łyszkowic, Dąbrowic, Świętego, Godzianowa i Mokrej Lewej. Nieco
lepsza sytuacja jest w centrum Słomkowa i Świętego, najczystsze natomiast powietrze ze
wszystkich miejscowości występuje w Jacochowie.

PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonych badań wynika, że środowisko naturalne w gminie Maków jest
stosunkowo czyste. Wpływ wielkich aglomeracji jest nieznaczny, jedynie bliskość Skierniewic
generuje nieco większe zanieczyszczenie powietrza. Najwięcej tych zanieczyszczeń powstaje
w gospodarstwach domowych. Są to głównie ścieki z przydomowych szamb, pyły, sadze,
dwutlenek węgla i dwutlenek siarki z kotłowni węglowych. Dość dużo szkodliwych substancji
emituje do atmosfery transport samochodowy – cała gmina, a w szczególności Maków leży przy
ruchliwych drogach powiatowych.
Bardzo istotnym walorem, decydującym o niewielkim zanieczyszczeniu środowiska są
lasy. W każdej miejscowości naszej gminy występują zbiorowiska leśne. Wprawdzie nie są to
wielkie kompleksy, jednakże ich rozlokowanie po całej gminie znacznie poprawia czystość
powietrza, chociażby poprzez pochłanianie CO2 niezbędnego do fotosyntezy. Należy przy okazji
stwierdzić, że powierzchnia lasów w gminie powiększa się (las „wolski”, czy też w Makowie „Na
Górach”). Jeszcze 20 – 30 lat temu wiele obecnych lasów to były tereny rolnicze. Jednakże
nierentowność upraw, głównie z powodu mało urodzajnych gleb bielicowych, zmusiła wielu
mieszkańców do zaprzestania działalności rolniczej i zalesiania gruntów ornych. Taka sytuacja
znacznie poprawiła czystość powietrza. Jednocześnie należy stwierdzić, że na dość wysoką jakość
powietrza i wód powierzchniowych wpływa działalność proekologiczna władz gminy. Montaż
kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz uregulowanie gospodarki
odpadami niewątpliwie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska. Sytuacja ta zapewne
jeszcze się poprawi, gdy zostanie wdrożony w życie „Program niskiej emisji CO2”. Nie bez
znaczenia jest także fakt co raz większej świadomości społeczeństwa doceniającego znaczenie
ochrony środowiska.
Dobry stan środowiska naturalnego w naszej gminie można wykorzystać
np. do wyznaczenia większej ilości szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, w przyszłości
być może także kąpielisk, czy innych terenów do rekreacji i rozrywki. Mamy nadzieję, że
niniejsze opracowanie przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy dla dobra jej
mieszkańców.
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