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W pracy oceniono stan odżywienia, z uwzględnieniem składu ciała oraz 

nawyki żywieniowe wybranej grupy zawodników uprawiających wioślarstwo. 

Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że wioślarze odznaczają się 

niskim poziomem tkanki tłuszczowej organizmu. Ocena nawyków żywieniowych 

zawodników wskazuje, że sportowcy odżywiają się prawidłowo i posiadają 

dobrą wiedzę żywieniową. Uwagę zwraca również fakt, że większość wioślarzy 

regularnie wzbogaca swoją dietę odżywkami i suplementami dla sportowców 

oraz suplementami witaminowo-mineralnymi.  
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Sposób żywienia jest jednym z najważniejszych elementów stylu życia 

wpływających na zdrowie człowieka i warunkujących jego prawidłowe 

funkcjonowanie. Coraz szybsze tempo życia oraz wysoki poziom stresu prowadzić 

może do nieregularnego trybu życia i nieracjonalnego odżywiania się, coraz częściej 

obserwowanego wśród młodych ludzi (1). Warto zwrócić uwagę, że tego typu 

postawy, wspólnie z niskim poziomem aktywności fizycznej znacząco podnoszą 

ryzyko nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych m.in. nadciśnienia 

tętniczego, cukrzycy i miażdżycy w przyszłości (2).  

W przypadku osób uprawiających sport na wysokim poziomie znaczenie 

właściwego sposobu żywienia wzrasta i często stanowi główny determinant 

osiąganych wyników, decydując o zwycięstwie lub porażce zawodnika (3). O ile 

sportowcy z reguły zdają sobie sprawę z istotnego wpływu diety podczas zawodów, 

często nie przywiązują należytej uwagi do codziennego sposobu żywienia. Należy 

pamiętać, że wysiłki treningowe, którym poddawani są zawodnicy w okresach 

przygotowawczych, często przewyższają (w zależności od dyscypliny sportowej) 

obciążenia w trakcie zawodów i wpływają na znaczący wzrost wydatków 

energetycznych tych osób. Niesie to ze sobą konieczność racjonalnego odżywiania, 

pozwalającego na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania m.in. na energię, 

podstawowe składniki odżywcze, jak węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy i 

składniki mineralne oraz wodę (3).  

Nie można zapominać również, że w wielu dyscyplinach sportowych masa ciała 

wydaje się znacząco wpływać na zdolności wysiłkowe i osiągane wyniki sportowe. 

Może to zwiększyć problem pokrycia wysokich potrzeb żywieniowych sportowców 

przy zachowaniu zrównoważonej do wydatków energetycznych podaży energii z 

dietą, co zapobiega wzrostowi masy ciała. Wydaje się jednak, że większe znaczenie 



Nr 3                            Stan odżywienia i nawyki żywieniowe wioślarzy                           263 

niż masa ciała może odgrywać skład ciała, z zawartością tkanki tłuszczowej na czele 

(4). Jest to o tyle istotne, że po przekroczeniu pewnych wartości fizjologicznych 

tkanka tłuszczowa stanowi nieużyteczny balast i może zmniejszać zdolności 

wysiłkowe zawodników m.in. w konkurencjach wymagających dużego stosunku siły 

do masy ciała (gimnastyka, biegi, kolarstwo szosowe), w dyscyplinach estetycznych 

(gimnastyka, fitness, kulturystyka) oraz sportach, w których obowiązują kategorie 

wagowe (wioślarstwo, judo, zapasy, boks). Warto jednak wspomnieć, że zarówno 

masa, jak i skład ciała powinny być regulowane w sposób świadomy, z 

uwzględnieniem indywidualnych cech osobniczych każdego zawodnika. Często 

spotykana bowiem nadmierna ingerencja, prowadząca do patologicznie niskiego 

poziomu tkanki tłuszczowej, prowadzi nie tylko do obniżenia wydolności fizycznej i 

zdolności wysiłkowych, ale może również wpłynąć negatywnie na stan zdrowia 

sportowców (5). 

Celem niniejszej pracy była ocena stanu odżywienia (z uwzględnieniem składu 

ciała) oraz nawyków żywieniowych wybranej grupy wysoko wytrenowanych 

zawodników uprawiających wioślarstwo. 

 

 

MATERIAŁ I METODY 

 

Badaniami objęto grupę 23 zawodników uprawiających wioślarstwo, trenujących 

w poznańskich klubach wioślarskich: „K.W. 04” i „K.S. Posnania”, w wieku 20 ± 4 

lat. Sportowcy po przedstawieniu im celu i procedury badawczej wyrazili świadomą 

zgodę na udział w badaniu, co było warunkiem przeprowadzenia badań z ich 

udziałem. 

Badanym osobom wykonano pomiar masy ciała i wzrostu przy pomocy 

antropometru lekarskiego. Na ich podstawie wyznaczono również współczynnik 

BMI (Body Mass Index) na podstawie poniższego wzoru:  

 

2

..
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2
], gdzie m.c. – masa ciała [kg], w- wzrost [m]. 

 

Wartości wskaźnika BMI mieszczące się w przedziale 18,50-24,99 wskazywały 

prawidłową masę ciała badanych osób. Nadwagę i otyłość diagnozowano 

odpowiednio w przedziale BMI=25-29,99 oraz BMI>30. Niedowagę stwierdzono z 

kolei w przypadku wartości wskaźnika masy ciała poniżej 18,5 (6). 

Analizę składu ciała przeprowadzono poprzez określenie wartości rezystancji i 

reaktancji metodą impedancji bioelektrycznej, za pomocą analizatora BIA 101S, 

AKERN-RJL. Na ich podstawie dokonano oceny składu ciała sportowców przy 

pomocy programu komputerowego „Bodygram”. Pomiary składu ciała były 
przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych warunków pomiarowych m.in. 

w godzinach rannych oraz na czczo (7). Zawodnicy deklarowali również brak 

spożycia kawy i innych produktów zawierających kofeinę, mocnej herbaty oraz 

alkoholu przez co najmniej 24 godziny poprzedzające badanie. 



264                                             K. Durkalec-Michalski i inni                                        Nr 3 

 Ocenę nawyków żywieniowych zawodników przeprowadzono za pomocą ankiety 

autorskiej dotyczącej m.in. liczby posiłków w ciągu dnia oraz ilości i częstości 

spożycia poszczególnych składników pokarmowych. 

Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem programu Statistica 6.0, 

wykorzystując test  t-Studenta, przy poziomie istotności α = 0,05.  

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu nr 584/09. 

 

 

WYNIKI I OMÓWIENIE 

 
 
T a b e l a  I .  Charakterystyka i stan odżywienia badanej grupy 
 

T a b l e  I .  Characteristics and nutritional status of the study group 
 

PARAMETR 

Liczba osób  23 

Wiek [lata] ŚR ± SD 20 ± 4 

Masa ciała [kg] ŚR ± SD 86,9 ± 9,5 

Wzrost [cm] ŚR ± SD 186,5 ±  5,0 

 
BMI 

ŚR ± SD 25,0 ± 2,2 

Mediana 24,8 

% osób z BMI: 

      <18,5      - 

     18,5-25   56,5 

     25-30    43,5 

      >30      - 

Skład ciała zawodników Normy 

TBW [l] 54,3 ± 4,5 TBW [%] 62,7 TBW [%] 65 

ECW [l] 22,1 ± 2,3 ECW [%] 40,8 ECW [%] 43-45 

FFM [kg] 74,2 ± 6,2 FFM [%] 85,7 FFM [%] 80-85 

BMC [kg] 38,1 ± 6,1 BMC [%] 51,6 BMC [%] >45 

FM [kg] 12,7 ± 4,8 FM [%] 14,3 FM [%] 15-18 

MM [kg] 44,2 ± 11,7 MM [%] 53,9 MM [%] - 

% osób z FM: 

< 10% 10% - 14,9% 15% - 18% 18,1% - 23% 23% < 

17,4 34,8 21,7 26,1 - 

Istotne współczynniki korelacji dla analizowanych parametrów 

Parametr %FFM %FM %MM 

Masa ciała r=0,67 - r=-0,43 

BMI r=-0,61 r=0,61 - 
 
 

TBW - Total Body Water; ECW - Extracellular Water; FFM - Fat Free Mass; BMC - Body Cell Mass FM; FM - Fat Mass; MM 
- Muscle Mass. 

 

 

W tabeli I. przedstawiono dane dotyczące charakterystyki i stanu odżywienia 

badanej grupy sportowców. Ocena średniej wartości wskaźnika masy ciała (BMI) 

wskazywała na występowanie nadwagi wśród wioślarzy (25,0±2,2). Rozkład 

wskaźnika BMI pozwalał na stwierdzenie prawidłowej masy ciała u 56,5% 
badanych. U pozostałej grypy wioślarzy (43,5%) stwierdzono wartości BMI w 

przedziale 25,0-29,99. Analiza składu ciała wskazała z kolei średni poziom tkanki 

tłuszczowej wioślarzy na poziomie 14,3%, co było wartością niższą od uznanych za 

prawidłowe fizjologicznych poziomów tłuszczu, dla mężczyzn, w tej grupie 

wiekowej (15-18%). Warto zwrócić również uwagę, że u ponad połowy 

zawodników (52,2%) stwierdzono poziom tkanki tłuszczowej poniżej 14,9%, z 
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czego aż 17,4% wioślarzy odznaczało się zawartością tłuszczu w organizmie poniżej 

10%. U 26% badanych zaobserwowano z kolei poziom tłuszczu w organizmie 

zawierający się w przedziale 18-23%. Ocena beztłuszczowej masy ciała i masy 

komórkowej wskazała z kolei, że wioślarze odznaczali się wysokim ich poziomem 

(odpowiednio 85,7% i 51,6%), przewyższającym normy fizjologiczne. Stwierdzono 

również wysoką masę mięśniową u wioślarzy, stanowiącą ponad połowę masy ciała 

(53,9%). Uwagę zwraca także zaobserwowany, na podstawie analizy składu ciała, 

ponad 2-procetowy stopień odwodnienia zawodników, (TBW=62,7%, 

ECW=40,8%), co mogło być jednak związane z faktem, że przed badaniem 

wioślarze byli na czczo i mogli ograniczyć również pobór płynów. 

Analiza statystyczna wykazała również istnienie korelacji dla analizowanych 

parametrów. Dodatnie korelacje stwierdzono między masą ciała a beztłuszczową 

masą ciała (r=0,67) oraz wskaźnikiem BMI a poziomem tkanki tłuszczowej 

sportowców (r=0,61). Ujemne korelacje zaobserwowano z kolei między masą ciała a 

masą mięśniową (r=-43) oraz wskaźnikiem BMI a beztłuszczową masą ciała (r=-

61). 

W tabeli II. zamieszczono wyniki ankiety dotyczącej nawyków żywieniowych 

badanej grupy sportowców. Zaobserwowano, że 87% wioślarzy deklarowało 

codzienne spożycie, co najmniej 4-5 posiłków oraz regularnie spożywało śniadania. 

Blisko 75% respondentów twierdziło również, że spożywa produkty dostarczające 

białka zwierzęcego w 2-3 posiłkach oraz mleko i jego przetwory codziennie, w co 

najmniej 2 posiłkach. Nieco niższy odsetek badanych spożywał zalecaną ilość 

warzyw (codziennie, w co najmniej 3 posiłkach- 17,4%). Spożycie warzyw i 

owoców w dwóch posiłkach dziennie deklarowała z kolei największa ilość 

wioślarzy (odpowiednio 60,9% i 69,6%). Uwagę zwraca natomiast niskie spożycie 

tych produktów w postaci surowej – 43,5% badanych deklarowało spożycie 

surowych warzyw i owoców raz dziennie, natomiast 30,4% rzadziej, niż raz 

dziennie. W przypadku spożycia produktów zbożowych z pełnego przemiału ponad 

połowa badanych (56,5%) twierdziła, że spożywa je 3-4 razy w tygodniu. Pozostali 

wioślarze deklarowali codzienne spożycie tych produktów. Duży odsetek badanych 

sportowców deklarował spożycie słodyczy (codziennie- 60,9%), natomiast w 

przypadku stosowania dodatku cukru w diecie zaobserwowano odwrotne tendencje 

(brak stosowania- 56,5%). Uwagę zwraca fakt, że pomimo, iż badani wioślarze 

oceniali swój sposób żywienia najczęściej jako dobry (65,2%), bardzo duży odsetek 

zawodników stosował regularnie suplementy witaminowo-mineralne (78,3%) oraz 

odżywki i inne suplementy dla sportowców (73,9%).  

Pomimo, że nie zaobserwowano istotności statystycznych stwierdzono pewne 

zależności między stosowaniem odżywek i suplementów dla sportowców oraz 

spożyciem soli kuchennej w diecie a masą i składem ciała. Uwagę zwraca wyższa 

masa ciała (89±10kg vs. 81±4kg) oraz większy poziom tkanki mięśniowej (54,8% 
vs. 51,6%) u osób regularnie stosujące odżywki i suplementy sportowe. W 

przypadku spożycia soli zaobserwowano z kolei wyższy procent retencji wody 

zewnątrzkomórkowej (42,7% vs. 40,1%) oraz większy poziom tkanki tłuszczowej 

(15,6% vs. 13,9%), a niższy tkanki mięśniowej (49,3% vs. 55,6%) u osób regularnie 

stosujących sól kuchenną. 
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T a b e l a  I I .  Nawyki żywieniowe sportowców 
 

T a b l e  I I .  Eating habits of athletes 

 

1.   Liczba spożywanych posiłków 

4-5 posiłków 3 posiłki Mniej niż 3 posiłki 

% n % n % n 

87,0 20 13,0 3 0 0 

2. Częstość spożycia śniadań 

Codziennie 3-4 razy w tygodniu Rzadziej 

% n % n % n 

87,0 20 13,0 3 0 0 

3.   Ilość posiłków w ciągu dnia, w których występują produkty dostarczające białka zwierzęcego 

We wszystkich posiłkach W 2-3 posiłkach W 1 posiłku lub wcale 

% n % n % n 

8,7 2 78,3 18 13,0 3 

4.   Częstość spożycia mleka i nabiału 

Codziennie, w co najmniej 3 
posiłkach 

Codziennie, co najmniej w 2 
posiłkach 

Rzadziej 

% n % n % n 

17,4 4 73,9 17 8,7 2 

5.   Częstość spożycia warzyw 

Codziennie, w co najmniej 3 
posiłkach 

Codziennie, co najmniej w 2 
posiłkach 

Rzadziej 

% n % n % n 

17,4 4 60,9 14 21,7 5 

6.   Częstość spożycia owoców 

Codziennie, w co najmniej 3 
posiłkach 

Codziennie, co najmniej w 2 
posiłkach 

Rzadziej 

% n % n % n 

8,7 2 69,6 16 21,7 5 

7.   Częstość spożycia warzyw i/lub owoców w postaci surowej 

Kilka razy dziennie Raz dziennie Rzadziej 

% n % n % n 

26,1 6 43,5 10 30,4 7 

8.   Częstość spożycia produktów zbożowych z pełnego przemiału 

Codziennie, co najmniej 1 raz 3-4 razy w tygodniu Rzadziej 

% n % n % n 

43,5 10 56,5 13 0 0 

9.   Częstość spożycia słodyczy 

Brak spożycia Sporadycznie Codziennie 

% n % n % n 

4,3 1 34,8 8 60,9 14 

10.   Stosowanie dodatku cukru w diecie 

Tak, codziennie Czasami Nie 

% n % n % n 

17,4 4 26,1 6 56,5 13 

11.   Stosowanie dodatku soli kuchennej w diecie 

Tak, codziennie Czasami Nie 

% n % n % n 

26,1 6 39,1 9 34,8 8 

12.   Ocena własnego sposobu żywienia 

Dobry Przeciętny Zły 

% n % n % n 

65,2 15 34,8 8 0 0 

13.   Stosowanie suplementów witaminowo-mineralnych 

Tak, regularnie Czasami Nie 

% n % n % n 

78,3 18 13 3 8,7 2 

14.   Stosowanie odżywek i innych suplementów dla sportowców 

Tak, regularnie Czasami Nie 

% n % n % n 

73,9 17 21,7 5 4,3 1 
 

% - procent badanych; n – liczba osób. 
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T a b e l a  I I I .  Skład ciała w zależności od stosowania suplementów diety i soli kuchennej 
 

T a b l e  I I I .  Body composition depending on the using of dietary supplements and salt 
 

Parametr 

Regularnie Brak spożycia lub sporadycznie 

Masa 
ciała 
[kg] 

%FM %MM %ECW 
Masa 
ciała 
[kg] 

%FM %MM %ECW 

Stosowanie 
odżywek i 
suplementów dla 
sportowców 

89±10a 14,1 54,8 40,3 81±4a 14,9 51,6 42,1 

Spożycie soli 
kuchennej 

90±13 15,6 49,3 42,7b 86±8 13,9 55,6 40,1b 
 

 

a- p=0,09, test t-studenta; b- p=0.08, test t-Studenta. 

 

 

Ocena składu ciała przeprowadzona w trakcie oceny stanu odżywienia 

sportowców wydaje się niezwykle istotna, ponieważ pozwala właściwie oszacować 

poziomy poszczególnych tkanek organizmu oraz stan nawodnienia organizmu 

sportowca, co może wpływać znacząco na osiągane zdolności wysiłkowe. Uwagę 

zwraca fakt, że często stosowane wskaźniki masy ciała (BMI) mogą odznaczać się 

zmniejszoną miarodajnością w przypadku osób uprawiających dyscypliny sportowe 

związane z większą masą mięśniową zawodników (8). Dodatkowo znajomość 

składu ciała pozwala na ocenę zdolności somatycznych zawodników do 

uczestnictwa w dyscyplinach sportowych, w poszczególnych kategoriach wagowych 

(9). Znacznie bardziej zasadne jest bowiem obniżanie masy ciała poprzez 

zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej – nieaktywnej, z punktu widzenia 

osiąganych wyników, aniżeli często spotykane pozorne zmniejszenie masy ciała 

poprzez odwodnienie organizmu (10). W ocenie składu ciała zaobserwowany 

poziom tkanki tłuszczowej badanej grupy sportowców (14,3%), pomimo, że był 

niższy w porównaniu z normami fizjologicznymi dla mężczyzn w tym wieku (15-

18%), wydaje się być wartością wysoką, w porównaniu z wynikami zawodników 

uprawiających wioślarstwo, zaobserwowanymi w innych badaniach. Krawczyk i 

współpr. (11) stwierdzili bowiem średnią zawartość tkanki tłuszczowej wioślarzy na 

poziomie 10,73%, przy zbliżonej masie ciała zawodników do zaobserwowanej w 

niniejszych badaniach (85,6 ± 5,8 vs. 86,9 ± 9,5). Należy pamiętać jednak o 

obserwowanej sezonowo zmianie składu ciała wioślarzy. Na jej podstawie Morris i 

Payne (12) stwierdzili obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej mężczyzn przed 

sezonem z 10% na 7,8%, natomiast kobiet z 22,1 do 19,7%. Uwagę zwraca 

natomiast fakt, że pomimo intensywnego treningu wioślarskiego nie 

zaobserwowano u badanych osób wzrostu beztłuszczowej masy ciała, co mogło 

zmniejszać ewentualny wzrost zdolności wysiłkowych. Mogło to być związane z 

zastosowanymi, celem obniżenia masy ciała, ograniczeniami dietetycznymi 

deklarowanymi przez 71,4% badanych oraz zmniejszeniu podaży płynów (62,9%), 

przy jednoczesnej wysokiej intensywności treningowej. Slater i współpr. (13) 

zaobserwowali bowiem w badaniach z udziałem 107 wioślarzy wagi lekkiej, że 

osiągane wyniki zawodników w trakcie wyścigu na 2000m są skorelowane z 

mniejszą procentową zawartością tłuszczu (p<0,01), ale wyższą masą ciała (p=0,03) 

i większym poziomem masy mięśniowej (p<0,01). Również Yoshiga i Higuchi (14) 
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w badaniach z udziałem 71 wioślarek i 120 wioślarzy zaobserwowali, że wydajność 

wiosłowania na ergometrach była skorelowana z masą ciała (r =- 0,85, P <0,001) i 

beztłuszczową masą ciała (r =- 0,91, P <0,001) oraz wysokością ciała (r =- 0,81, p 

<0,001).  

Warto wspomnieć, że o ile nie stwierdzono znaczącego wpływu utraty 

umiarkowanych ilości wody (do 4% w ciągu 24 godzin), przy umiarkowanej 

temperaturze otoczenia na zdolności wysiłkowe (celem obniżenia masy ciała przed 

kwalifikacją do poszczególnych kategorii wagowej), należy zaznaczyć, że pomimo 

intensywnej odnowy żywieniowej (2,3g/kg m.c. węglowodanów, 34mg/kg m.c. Na
+
 

oraz 28ml/kg m.c. płynów) w czasie dwóch godzin między ważeniem a startem, u 

osób poddanych chwilowemu odwodnieniu zaobserwowano znaczące spadki 

objętości osocza oraz pogorszenie uzyskiwanych wyników średnio o 1 sekundę, co 

mogło decydować o ewentualnym zwycięstwie (15). Warto wspomnieć, że w innym 

badaniu, analizującym wpływ odwodnienia organizmu celem zmniejszenia masy 

ciała, stwierdzono znaczące zmniejszenie wydolności wioślarzy na ergometrach 

wioślarskich, postępujące w miarę wzrostu temperatury otoczenia, pomimo 

intensywnej rehydratacji oraz podaży węglowodanów i elektrolitów między 

ważeniem a startem zawodników (16). W przypadku bardzo intensywnych, 

zaburzających homeostazę regulacji masy ciała u sportowców należy również 

pamiętać, że wpływają one również na działanie poszczególnych narządów 

wewnętrznych, co może oddziaływać na stan zdrowia zawodników (17) .  

 W związku z dużym obciążeniem organizmu zawodników uprawiających 

wioślarstwo konieczne jest właściwe żywienie, pozwalające na pokrycie 

zwiększonego zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe. Szczególnie 

istotne wydaje się właściwe odżywienie (odpowiednia podaż węglowodanów i 

składników mineralnych) i nawodnienie organizmu zawodników w okresie 

przedstartowym, co dotyczy w szczególności osób redukujących masę ciała celem 

startu w poszczególnych kategoriach wagowych (18). O ile znaczenie właściwego 

żywienia w okresie startowym zostało już udokumentowane, stosunkowo niewiele 

wiadomo, o codziennych nawykach żywieniowych sportowców w okresach 

przygotowawczych, które wydają się w znaczącym stopniu determinować osiągane 

zdolności wysiłkowe. W przeciwieństwie do młodych osób, nie uprawiających 

sportu, u których obserwuje się liczne nieprawidłowości w zakresie sposobu 

żywienia, oparte m.in. na zbyt niskim spożyciu mleka i jego przetworów, owoców i 

warzyw oraz produktów zbożowych z pełnego przemiału, co prowadzi do 

nieprawidłowości w zakresie stanu odżywienia (19), wśród sportowców częściej 

obserwuje się prawidłowe nawyki żywieniowe. Analiza sposobu żywienia biegaczy 

długodystansowych w porównaniu do osób prowadzących siedzący tryb życia 

wykazała bowiem, że osoby uprawiające sport częściej spożywają co najmniej 4 

posiłki dziennie (60% vs. 10%). Znacznie większy odsetek zawodników deklarował 
również codzienne spożycie owoców (80% vs. 25%), sera białego twarogowego 

(60% vs. 20%) oraz surówek warzywnych (65% vs. 30%), w porównaniu do osób 

nieaktywnych fizycznie (20). W badaniach pływaków Szyguła i Pilch (21) 

stwierdzili spożycie 4-5 posiłków dziennie u 65% kobiet i 70% mężczyzn, które 

wydawały się pokrywać zwiększone zapotrzebowanie energetyczne zawodników. W 

powyższych badaniach zaobserwowano również prawidłowe spożycie białka 
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pochodzenia zwierzęcego (drób, chude wędliny), chudych serów oraz codzienne 

spożycie warzyw (65% kobiet i 50% mężczyzn). Podobnie jak w niniejszych 

badaniach uwagę zwraca fakt dużego odsetka badanych stosujących odżywki dla 

sportowców (80% mężczyzn i 75% kobiet) oraz suplementy witaminowo-mineralne 

(60% mężczyzn i 65% kobiet). Fakt powszechności stosowania suplementów i 

odżywek dla sportowców wydaje się już być powszechny wśród wysoko 

wytrenowanych sportowców. Huang i współpr. (22) zaobserwowali, że w trakcie 

Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku odsetek osób regularnie stosujących 

suplementy wynosił 74%. Pod tym względem nie różnią się również młodzi 

sportowcy, którzy chcąc dorównać najlepszym zawodnikom i poprawić osiągane 

wyniki także stosują powszechnie tego typu produkty (23). Należy pamiętać jednak, 

że podstawą w zwiększeniu osiągów treningowych zawsze powinno być 

prawidłowo skomponowane, racjonalne żywienie, w którym odżywki i suplementy 

dla sportowców mogą stanowić ewentualny dodatek wzbogacający. W badaniach 

częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych przez kajakarzy 

slalomowych i strzelców sportowych Nowacka i współpr. (24) zaobserwowali z 

kolei niskie spożycie mleka i jego przetworów oraz ryb warzyw i owoców, 

pieczywa razowego i kasz. W niniejszych badaniach z kolei wioślarze odznaczali się 

lepszymi nawykami żywieniowymi. Codzienne spożycie przetworów mlecznych 

deklarowało 91,3% wioślarzy vs. 26,3% kajakarzy. Podobne tendencje 

zaobserwowano w przypadku spożycia warzyw i owoców surowych (codzienne 

spożycie: 69,6% wioślarzy vs. 15,8% kajakarzy) oraz produktów zbożowych z 

pełnego przemiału (codzienne spożycie: 43,5% wioślarzy vs. 36,8% kajakarzy). 

Uwagę zwraca natomiast fakt, że wioślarze częściej spożywali słodycze, aniżeli 

kajakarze (60,9% vs. 10,5%).   

 

 

WNIOSKI 

 

1. Zawodnicy uprawiający wioślarstwo odznaczają się prawidłowym stanem 

odżywienia, ocenianym na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI).  

2. Analiza składu ciała wykazała niski poziom tkanki tłuszczowej oraz niewielki 

stopień odwodnienia wioślarzy. 

3. Ocena nawyków żywieniowych wioślarzy wskazuje na ich prawidłowy sposób 

odżywiania.  

4. Stosowanie odżywek i suplementów dla sportowców jest powszechne wśród 

zawodników uprawiających wioślarstwo. 
 

 

 

K.  Durka lec -Mic ha l sk i ,  J .  Sul iburska ,  J .  J eszka  

 

THE ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND EATING HABITS IN A SELECTED 

GROUP OF ROWERS    

 

Summar y  

 

The study evaluated the nutritional status, including body composition and eating habits in a selected 

group of rowers. Based on the results it was shown that the rowers had a rather low level of fat in the 
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body. The evaluation of dietary habits indicated that the subjects ate properly and had a good knowledge 

of nutrition. It was also found that the rowers regularly enriched their diet with sports supplements and 

with vitamins and minerals. 
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