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Celem przeprowadzonych badań była ocena zachowań żywieniowych 
młodzieży uprawiającej pływanie w odniesieniu do zaleceń nauki w tym zakresie. 
Przeprowadzono je wśród młodych zawodników, pochodzących z klubów i klas 
sportowych szkół Trójmiasta. Stwierdzono niewłaściwą strukturę określonych 
grup produktów w diecie badanych, niedostateczną ilość posiłków w ciągu dnia, 
nieregularne bądź zbyt późne ich spożywanie oraz niski poziom uzupełniania 
płynów podczas i po treningu.
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Żywienie jest istotnym czynnikiem wspomagania w sporcie i może w dużej 
mierze decydować o sukcesie bądź porażce (1). Przestrzeganie zasad racjonalnego 
żywienia jest ważne dla młodych sportowców ze względu na wzrost organizmu, 
działanie układów funkcjonalnych, a co za tym idzie na podnoszenie jego możliwości 
wysiłkowych. W prawidłowej, zbilansowanej diecie dostarczane składniki 
pokarmowe są źródłem substratów energetycznych, regulują procesy zachodzące 
w komórce, stymulują biosyntezę niektórych białek, wpływają korzystnie na 
metabolizm energetyczny mięśni itp. Dieta młodego sportowca powinna być 
urozmaicona i uwzględniać, zgodnie ze współczesną wiedzą żywieniową, wzajemne 
proporcje pomiędzy podstawowymi składnikami dostarczającymi energii. Energia 
pochodząca z białek powinna zawierać się między 10 a 15%, z tłuszczów między 
25-30%, a z węglowodanów od 55 do 60% ogółu energii. Nadmiar lub niedobór 
któregoś ze składników może pogarszać wyniki sportowe, zmniejszać wytrzymałość, 
zniekształcać sylwetkę oraz powodować różne problemy zdrowotne (2,3).

Pływanie jest sportem, gdzie wysiłek fizyczny odbywa się w nienaturalnym 
dla człowieka środowisku wodnym. Specyfika środowiska wodnego, zarówno 
właściwości fizyczne i chemiczne wody, wywierają duży wpływ na główne układy 
organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną w wodzie. Wpływają one 
głównie na układ oddechowy, układ krążenia, termoregulację, pracę układu kostno-
stawowego i mięśniowego. Tempo metabolizmu przy zanurzaniu się w wodzie 
wzrasta o 50%, a podczas utrzymywania się na powierzchni wody 5-krotnie (4).
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Celem przeprowadzonych badań była ocena zachowań żywieniowych młodzieży, 
uprawiających pływanie w aspekcie zaleceń nauki o żywieniu.

MATERIAŁ I METODY

Badania miały charakter badań ankietowych. Przeprowadzono je w roku 2011, 
wśród 110 młodych zawodników, w wieku 12-14 lat, pochodzących z klubów i klas 
sportowych szkół Trójmiasta, w tym finalistów mistrzostw Pomorza i Polski oraz 
zawodników wysokiego szczebla sportowego w pływaniu. Zakres przeprowadzo-
nych badań obejmował ocenę poziomu świadomości respondentów wobec znacze-
nia żywienia w sporcie, określenie preferowanych produktów żywnościowych w 
diecie codziennej, ustalenie ilości i częstotliwości posiłków spożywanych w ciągu 
dnia, ocenę odżywiania się przed i po treningu oraz ocenę stopnia nawadniania or-
ganizmu przez badanych w trakcie i po treningu.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Na postawę wobec żywienia i sposób odżywiania się człowieka wpływa w 
znacznej mierze wiedza i świadomość roli, jaką pełni żywienie w codziennym życiu 
(5). Przeprowadzone badania wykazały, iż 76% badanych jest w pełni przekonana, 
że powinna zwracać uwagę na to, co je. Pozostałe 24% respondentów umiarkowanie 
pozytywnie odniosło się do pytania zaznaczając odpowiedź „raczej tak”. Żaden z 
respondentów nie miał negatywnego stanowiska w tej kwestii.

Współczesna nauka nie pozostawia wątpliwości, że odżywianie ma wpływ na 
wyniki w sporcie. Podobnego zdania byli też badani. Ponad połowa respondentów 
(57%) stwierdziła jednoznacznie, że odżywianie ma wpływ na ich wyniki w sporcie, 
32% zauważa taki wpływ, zaś jedynie 11% badanych nie widzi związku pomiędzy 
sposobem własnego odżywiania się, a osiąganymi wynikami sportowymi.

Dla uzyskania pożądanych efektów wpływu żywienia na wyniki sportowe istotna 
jest stała kontrola sposobu odżywiania, która powinna polegać na monitoringu wagi, 
wzrostu oraz przestrzeganiu zasad prawidłowego żywienia. Wśród badanych 26% 
prowadzi taką kontrolę na codzień, jednak aż 60% robi to niesystematycznie, co 
prowadzi do odstępstw od zasad prawidłowego modelu żywienia.

Analizując poziom zbilansowania diety respondentów w odniesieniu do 
modelowego układu piramidy żywieniowej stwierdzono występowanie różnic. U 
podstawy piramidy żywieniowej badanych znalazły się warzywa i owoce (24%), 
na drugim poziomie mięso, drób, ryby, jaja i ich przetwory (22,8%), następnie 
produkty zbożowe i ziemniaki (22,4%), powyżej mleko i jego przetwory (19%), zaś 
na samym szczycie piramidy tłuszcze (11,8%). Jak z tego wynika jedynie tłuszcze 
są na odpowiednim poziomie.  Główne źródło energii, jakim są produkty zbożowe 
i ziemniaki, tak ważne dla pływaków, znajduje się dopiero na trzecim miejscu 
wśród najczęściej spożywanych produktów. Mimo, że warzywa i owoce nie są na 
odpowiednim miejscu w hierarchii zaleceń piramidy żywieniowej, to jednak dobrze 
świadczy o respondentach, że najczęściej wybierają produkty właśnie z tej grupy. 
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Za błąd należy uznać zbyt częste spożywanie produktów z grupy mięso, drób, ryby, 
jaja i ich przetwory. Nieznacznie od wzorca odbiega wybór przez badanych mleka i 
jego przetworów, choć jego mała ilość w diecie może powodować niedobór wapnia, 
tak ważnego składnika dla budowy kośćca dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Ważną sprawą w realizacji modelu racjonalnego żywienia jest ilość i częstotliwość 
spożywanych posiłków. Wyniki badań odbiegają od przyjętych zaleceń 
żywieniowych w tym zakresie. Zalecane 4-5 posiłków dziennie jada regularnie 
jedynie 20% badanych. Młodzi pływacy najczęściej jadają 3-4 razy dziennie (52%). 
Analiza wyników badań dotyczących prawidłowej częstotliwości spożywania 
posiłków (co 2-3 godziny) wykazała, że 43% respondentów odżywia się zgodnie z 
zaleceniami, 32% spożywa posiłki, co 4-5 godzin, a 20% badanej młodzieży odżywia 
się nieregularnie. W świetle badań 43% respondentów jada ostatni posiłek krócej 
niż jedną godzinę przed snem, co skutkować może dolegliwościami żołądkowymi i 
zaburzeniami procesu snu.

Istotnym problemem prawidłowego żywienia sportowców jest odżywianie przed 
i po treningu. Żywienie przed treningiem powinno dostarczać cennych substratów 
energetycznych, niezbędnych do wykorzystania podczas intensywnego wysiłku 
fizycznego, natomiast żywienie po treningu musi przede wszystkim uzupełnić 
płyny oraz dostarczyć mieszaniny węglowodanów i białek, wpływających na 
szybką regenerację organizmu. Wyniki badań dotyczące spożywania posiłku przed 
porannym treningiem wykazują, że 64% ankietowanych  je go systematycznie, 15% 
czasami, natomiast 21% przystępuje do porannego treningu bez posiłku. Produktami 
najczęściej jadanymi przed treningiem przez badanych były: płatki zbożowe z 
mlekiem (42%), kanapki (38%), jogurt (7%), kakao, słodka bułka, baton, gorzka 
czekolada (13%). Niepokojącym jest fakt, że w sumie aż 36% młodych pływaków  
nie przywiązuje należytej wagi do tego problemu. W badaniach nie stwierdzono 
zasadniczych odstępstw od zaleceń żywieniowych, w sposobie odżywiania się 
respondentów po treningu.

W kontekście kształtowania zdolności wysiłkowych młodych zawodników 
niezmiernie ważne jest nawadnianie organizmu w trakcie treningu i tuż po jego 
zakończeniu (6). W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaledwie 33% 
respondentów  uzupełnia płyny podczas treningu, 38% nie czyni tego w ogóle, a 
29% „czasami”. Dużo lepiej wygląda sytuacja odnośnie przyjmowania płynów po 
treningu, organizm nawadnia 85% badanych, a tylko 4% nie robi tego w ogóle. Patrząc 
całościowo na problem nawadniania organizmu w ciągu dnia, 20% badanych wypija 
zdecydowanie za mało płynów. Podaż płynów u 50% respondentów jest na poziomie 
ilości niezbędnej dla osób nietrenujących. Wymagana ilość płynów przy wzmożonej 
aktywności fizycznej kształtuje się powyżej 2 litrów dziennie. Preferowane przez 
respondentów płyny to przed wszystkim woda, napoje izotoniczne i soki.
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WNIOSKI

Świadomość badanej młodzieży uprawiającej pływanie odnośnie roli i znacze-
nia żywienia oraz jego wpływu na wyniki w sporcie jest wysoka. Jednocześnie 86% 
respondentów deklaruje pełną bądź częściową samokontrolę swoich zachowań ży-
wieniowych.

Rzeczywiste zachowania żywieniowe respondentów nie konweniują z ich dekla-
rowaną świadomością odnośnie racjonalnego żywienia w sporcie. Ilości i struktura 
zalecanych grup produktów spożywczych w jadłospisie badanej młodzieży są nie-
właściwe. Młodzi pływacy spożywają zbyt dużo mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, 
jaj i ich przetworów, zaś zbyt mało produktów zbożowych, mleka i jego przetwo-
rów.

Badani spożywają niedostateczną ilość posiłków ciągu dnia, 20% jada je nieregu-
larne, a 43% spożywa ostatni posiłek zbyt późno.

Ponad 36% badanych nie przywiązuje należytej wagi do roli i znaczenia 
prawidłowego odżywiania się przed porannym treningiem.

Uzupełnianie płynów przez młodych pływaków podczas treningu jest niewystar-
czające i nieadekwatne do ponoszonego wysiłku fizycznego.
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 EVALUATION OF NUTRITION BEHAVIORS OF YOUTH
PLAYING EXERTION SPORTS, SWIMMING AS AN EXAMPLE 

S u m m a r y

The aim of the research was to evaluate the nutrition behavior of youth practicing swimming, in reference 
to the scientific recommendations in this field. The research had a form of a questionnaire. The question-
naire was completed by 110 young sportsmen from sports clubs and sports classes of the Tri-City sports 
schools. The results have  shown that the nutrition behaviors do not correspond to the examined youth 
declared awareness in the field of importance of the feeding in sports and its influence on the sport results. 
The improper structure of a certain group of products in the diet, inadequate number of meal during the 
day, irregular or late consumption of meal, low level of fluid supplementing during and after the training 
was revealed.
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