
IX.4. Zatoka Pomorska i Zalew Szczeciƒski

IX.4.1. Informacje ogólne

Zalew Szczeciƒski, stanowiàcy jedno z ogniw estuarium Odry, jest integralnà cz´Êcià dolne-
go odcinka Odry i jej ujÊcia do Ba∏tyku. Obszar estuarium obejmuje rzek´ Odr´ od profilu
w Gozdowicach, która od profilu w Widuchowej rozdziela si´ na dwa koryta (Wschodniej i Za-
chodniej Odry). Obydwa koryta po∏àczone sà za poÊrednictwem systemu kana∏ów, zwanego
Mi´dzyodrzem. Dalej na estuarium sk∏adajà si´: jezioro Dàbie, ujÊciowy odcinek Odry z Roz-
tokà Odrzaƒskà i Zalew Szczeciƒski z cieÊninami trzech rzek: Âwiny i Dziwny (uchodzàcymi
do Zatoki Pomorskiej) oraz Piany (do Zalewu Greifswaldzkiego w Niemczech).

Zalew Szczeciƒski jest rozleg∏ym akwenem przymorskim o powierzchni 687 km2 i Êredniej g∏´-
bokoÊci 3,8 m. Obszar zlewiska Zalewu obejmuje 129 591 km2, z czego zlewnia Odry (wraz
z P∏onià i Inà) stanowi 91,5% powierzchni ca∏ej zlewni Zalewu (118 611 km2). Akwen ten cha-
rakteryzuje specyficzna chemia wód, która kszta∏tuje si´ pod wp∏ywem dop∏ywu wód Êródlà-
dowych i wymiany wód z morzem. Nap∏yw s∏onawych wód z Zatoki Pomorskiej uzale˝niony
jest od kierunku i szybkoÊci wiatru, stanu morza, ciÊnienia atmosferycznego oraz poziomu
wody w Zalewie. Wyst´pujàce spi´trzenia wód powodujà zalewanie terenów przybrze˝nych,
stanowiàcych cenne siedliska flory i fauny. JednoczeÊnie tworzà one naturalne systemy
oczyszczania zanieczyszczeƒ wnoszonych ze zlewni Odry wraz z dop∏ywami rzecznymi,
a tak˝e przez sp∏ywy obszarowe.

Obj´toÊç wód Zalewu Szczeciƒskiego wynosi 2,58 km3, a ich wymiana odbywa si´ przeci´t-
nie 6-7 razy w roku.

G∏ównym dop∏ywem Zalewu jest Odra wpadajàca do Zalewu w miejscu po∏àczenia jeziora Dà-
bie z Zalewem Szczeciƒskim. Poziom wody w jeziorze Dàbie, którego powierzchnia wynosi
ok. 5,6 km2, jest zale˝ny od poziomu wody w Zalewie. Zanieczyszczenia i biogeny odprowa-
dzane do jeziora Dàbie, a pochodzàce w decydujàcej mierze z aglomeracji szczeciƒskiej, sà
powa˝nym obcià˝eniem dla ca∏ego obszaru ujÊciowego Odry.

Granica paƒstwowa pomi´dzy Niemcami i Polskà przebiega z pó∏nocy na po∏udnie i dzieli Za-
lew Szczeciƒski na dwie cz´Êci: zachodnià, zwanà dalej Ma∏ym Zalewem (pow. 277 km2, le˝à-
cà po stronie niemieckiej) i cz´Êç wschodnià, odznaczajàcà si´ wi´kszà dynamikà wymiany wo-
dy, tzw. Wielki Zalew (polska cz´Êç akwenu, pow. 410 km2). Przez Wielki Zalew przebiega tor
wodny prowadzàcy ze ÂwinoujÊcia do Szczecina. Przeci´tne g∏´bokoÊci stale pog∏´bianego to-
ru wynoszà oko∏o 10-11 m, a jego d∏ugoÊç w obr´bie Zalewu – 20 km. Wywiera on bardzo istot-
ny wp∏yw na wymian´ wód pomi´dzy Wielkim Zalewem i Zatokà Pomorskà. Odp∏yw wód z Za-
lewu odbywa si´ trzema cieÊninami: Âwinà i Dziwnà do Zatoki Pomorskiej oraz Pianà do Zale-
wu Greifswaldzkiego. Zatoka Pomorska stanowi ostatnie ogniwo estuarium odrzaƒskiego, w któ-
rym majà miejsce interakcje rzeka-strefa przybrze˝na. Zatoka Pomorska le˝y u zachodnich
kraƒców polskiego wybrze˝a, rozciàgajàc si´ mi´dzy Pobrze˝em S∏owiƒskim i brzegami wyspy
Wolin, Uznam i Rugia. Od pó∏nocnego zachodu Zatoka sàsiaduje z Basenem Arkoƒskim, zaÊ
od pó∏nocnego wschodu z Basenem Bornholmskim. Granic´ odmorskà Zatoki Pomorskiej przy-
j´to umownie wed∏ug prostej ∏àczàcej przylàdek Arkona z latarnià w miejscowoÊci Gàski
(52°15’40’’NS; 15°52’30’’WE) i w punkcie w Sassnitz (Niemcy) na przylàdku Jasmund
(54°31’38’’WE; 13°38’WE). Tak przyj´ta granica pokrywa si´ w przybli˝eniu z przebiegiem izo-
baty 20 m. W tak ustalonych granicach Zatoka obejmuje powierzchni´ 6 000 km2, w której g∏´-
bokoÊci sà zazwyczaj niewielkie, nieprzekraczajàce 20 m (Êrednia g∏´bokoÊç wynosi 10 m).

IX.4.2. Badania wód przybrze˝nych i przymorskich

Wody Zalewu Szczeciƒskiego i Zatoki Pomorskiej od wielu lat badane sà w zwiàzku z wype∏-
nianiem zobowiàzaƒ Konwencji „O ochronie Êrodowiska morskiego obszaru Morza Ba∏tyckie-
go” (Konwencja Helsiƒska), obejmujàcej Program Monitoringu Wód Morskich COMBINE i pro-
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wadzone sà przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Od 1991 roku badania Êro-
dowiska morskiego Ba∏tyku sà wykonywane w ramach Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska.

Poczàwszy od lat szeÊçdziesiàtych, badania jakoÊci wód Zalewu Szczeciƒskiego i Zatoki Po-
morskiej rozpoczà∏ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Szczecinie w ramach
wspó∏pracy polsko-niemieckiej. Ze strony niemieckiej w badaniach uczestniczy laboratorium
Paƒstwowego Urz´du Ârodowiska, Przyrody i Geologii w Stralsundzie.

Celem badaƒ sà:

• ocena jakoÊci wód Zalewu Szczeciƒskiego i Zatoki Pomorskiej jako elementów estuarium
Odry,

• ocena wp∏ywu zanieczyszczeƒ rzeki Odry na jakoÊç tych wód,
• ocena skutecznoÊci programów naprawczych w zlewni Odry dla êróde∏ punktowych i roz-

proszonych,
• ocena przydatnoÊci i mo˝liwoÊci wykorzystania tych wód do bytowania ryb s∏odkowodnych,

skorupiaków i mi´czaków oraz przydatnoÊci wód do celów kàpieliskowych,
• ocena stopnia zeutrofizowania omawianych wód,
• okreÊlenie tendencji zmian jakoÊci wód na przestrzeni wielu lat.

Próbki wody z Zatoki Pomorskiej pobierane sà z czterech stanowisk pomiarowo-kontrolnych,
zlokalizowanych wzd∏u˝ granicy polsko-niemieckiej, oddalonych od brzegu o 0,5, 1,5, 3,0 oraz
4,5 mil morskich. Badania Zalewu Wielkiego odbywajà si´ na 6 sta∏ych stanowiskach pomia-
rowych – B, C, D, E, F, H. Lokalizacj´ stanowisk przedstawiono na mapie.

Ponadto na niemieckiej cz´Êci Zalewu Szczeciƒskiego zlokalizowanych jest szeÊç sta∏ych
stanowisk pomiarowych. JakoÊç wody w tych punktach badana jest regularnie przez stron´
niemieckà.

Mapa IX.4.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczeciƒskim
Map. IX.4.1. Location of measurement stations in the Pomeranian Bay and the Szczeciƒski Lagoon



IX.4.3. Ocena jakoÊci wód Zatoki Pomorskiej

Mineralizacja wód, obejmujàca tak˝e stopieƒ zasolenia, uzale˝niona jest od sytuacji hydrolo-
gicznej akwenu, a mianowicie nap∏ywów wód Êródlàdowych oraz nasilenia i kierunku pràdów
morskich. W wyniku tego nast´puje poziome uwarstwienie wód oraz wahania czasowe stop-
nia ich zmineralizowania.

Zasolenie wód Zatoki w roku 2003 utrzymywa∏o si´ na podobnym poziomie jak w poprzednich
dwóch latach i wynosi∏o Êrednio 6,8‰ (rysunek IX.4.1). W warstwie przydennej zasolenie by-
∏o nieco ni˝sze (6,0‰), jednak od 2000 roku zauwa˝a si´ nieznaczny wzrost zasolenia wód
Zatoki i stabilizacj´ zasolenia w latach 2002 i 2003. Sytuacja taka wskazuje na wys∏adzanie
si´ wód w ostatnich latach, szczególnie warstwy przydennej. 

Rysunek IX.4.1. Zasolenie wód Zatoki Pomorskiej w latach 1980-2003; wartoÊci Êrednie roczne
Figure IX.4.1. Salinity of the waters of the Pomeranian Bay in 1980-2003; average annual values

Wody Zatoki nale˝à do wód dobrze natlenionych, a zmiany zawartoÊci tlenu wykazywa∏y wa-
hania czasowe i st´˝enia parametru mala∏y w szczycie wegetacyjnym. Ponadto stwierdzano
wówczas przesycenie wód tlenem w warstwie przypowierzchniowej, podczas gdy strefa przy-
denna wykazywa∏a silne wyczerpanie tlenu. Taka sytuacja by∏a zwiàzana z silnymi zakwitami
fitoplanktonu i jego koncentracjà przy powierzchni, zaÊ deficyt tlenu przy dnie zwiàzany ze z∏o-
˝onym procesem zeutrofizowania wód. 

Ârednie natlenienie wód Zatoki Pomorskiej utrzymuje si´ na poziomie zbli˝onym do lat po-
przednich, a w roku 2003, zarówno w warstwie przydennej, jak i powierzchniowej, by∏o nieco
ni˝sze w porównaniu z poprzednimi latami badaƒ (rysunek IX.4.2). 

Rysunek IX.4.2. Natlenienie wód Zatoki Pomorskiej w  latach 1980-2003; wartoÊci Êrednie roczne
Figure IX.4.2. Oxygenation of the waters of the Pomeranian Bay in 1980-2003; average annual values
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Ârednie roczne st´˝enia zwiàzków biogennych w 2002 i 2003 roku wykaza∏y tendencj´ spad-
kowà w stosunku do lat poprzednich (rysunki IX.4.3, IX.4.4).

Zmiany w przezroczystoÊci zwiàzane sà z intensywnoÊcià rozwoju fitoplanktonu i st´˝eniami
chlorofilu. Spadek widzialnoÊci wody notowano w okresach silnych zakwitów glonów oraz wy-
sokich st´˝eƒ chlorofilu „a”. Ârednia widzialnoÊç uzyskana dla lat 2002 i 2003 utrzymywa∏a si´
na poziomie podobnym do lat poprzednich i wynios∏a odpowiednio 2,1 i 2,4 m (rysunek IX.4.5).

Rysunek IX.4.5. Zmiany przezroczystoÊci w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 1985-2003
Figure IX.4.5. Changes in water transparency of the Pomeranian Bay in 1980-2003

ZawartoÊç chlorofilu „a” zwiàzana jest ze stopniem rozwoju fitoplanktonu w wodzie. W 2003
roku, we wrzeÊniu, w wodach Zatoki podwy˝szone st´˝enia chlorofilu by∏y zwiàzane z inten-
sywnym wzrostem glonów (wówczas stwierdzono maksimum liczebnoÊci i biomasy fitoplank-
tonu). Notowano równie˝ wysokie st´˝enia chlorofilu, zwiàzane z wlewami ˝yznych wód Za-
lewu Szczeciƒskiego do Zatoki.

W latach 2002 i 2003 Êrednia zawartoÊç chlorofilu kszta∏towa∏a si´ na poziomie podobnym do
lat poprzednich, z tym ˝e w 2003 roku Êrednia zawartoÊç chlorofilu „a” w wodach Zatoki by∏a
na poziomie zbli˝onym do roku 2002, przy czym wykaza∏a nieznaczny spadek. W 2003 roku,
porównaniu z rokiem poprzednim, znacznie ni˝sze by∏o równie˝ maksymalne st´˝enie chlo-
rofilu (rysunek IX.4.6).

Rysunek IX.4.3. ZawartoÊç azotanów w wodach Zatoki
Pomorskiej w latach 1985-2003 (war-
toÊci Êrednie roczne)

Figure IX.4.3. Content of nitrates in the Pomeranian
Bay in 1980-2003; average annual va-
lues

Rysunek IX.4.4. ZawartoÊç ortofosforanów w wodach
Zatoki Pomorskiej w latach 1985-2003
(wartoÊci Êrednie roczne)

Figure IX.4.4. Content of phosphates in the Pomera-
nian Bay in 1980-2003; average annu-
al values



Rysunek IX.4.6. ZawartoÊç chlorofilu „a” w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 1980-2003 (warstwa powierzchnio-
wa)

Figure IX.4.6. Content of chlorophyll a in the Pomeranian Bay in 1980-2003; surface layer

Ze stopniem rozwoju fitoplanktonu zwiàzany jest, oprócz przezroczystoÊci wody i zawartoÊci
chlorofilu, tak˝e odczyn wód. WartoÊci pH nie wykazywa∏y znacznych zmian w poszczegól-
nych sezonach badawczych. W odniesieniu do wielolecia, Êrednie wartoÊci pH w 2002 i 2003
roku nie ró˝ni∏y si´ znaczàco od wartoÊci uzyskanej w latach poprzednich (rysunek IX.4.7).

Rysunek IX.4.7. Odczyn wód Zatoki Pommorskiej w latach 1985-2003 (warstwa powierzchniowa; wartoÊci Êrednie)
Figure IX.4.7. Water reaction (pH) in the Pomeranian Bay in 1980-2003; surface layer, average annual values

Podobnie jak poprzednio, równie˝ w ostatnich dwóch latach zawartoÊç fenoli pozostawa∏a na
niskim poziomie, poni˝ej granicy oznaczalnoÊci (<0,002 mg/l). Tak˝e badania metali ci´˝kich
wykaza∏y ich niskie st´˝enia, które dla wi´kszoÊci prób by∏y poni˝ej granicy oznaczalnoÊci.

Orientacyjna ocena jakoÊci wód Zatoki Pomorskiej wed∏ug Dyrektywy EWG dotyczàcej jako-
Êci wody w kàpieliskach (76/160/EWG) wykaza∏a, ˝e wody Zatoki Pomorskiej nadajà si´ do
celów kàpieliskowych. Ponadto podobne wnioski zawierajà badania sanitarne kàpielisk na Za-
toce Pomorskiej. MiejscowoÊci zlokalizowane wzd∏u˝ wybrze˝a województwa zachodniopo-
morskiego w 2003 roku dopuszczone by∏y do organizowania kàpielisk.

IX.4.4. Ocena jakoÊci wód Zalewu Szczeciƒskiego

Poziom mineralizacji wód Zalewu i jego wahania uzale˝nione sà od sytuacji hydrologicznej
w ujÊciowym odcinku Odry (wielkoÊci odp∏ywu rzecznego) oraz intensywnoÊci wlewów wód
morskich z Zatoki Pomorskiej do wód Zalewu Szczeciƒskiego.

W 2003 roku stwierdzono wzrost Êredniego zasolenia i zawartoÊci chlorków w wodach Zale-
wu w porównaniu do roku 2002 oraz lat poprzednich. WielkoÊci te odpowiada∏y st´˝eniom
stwierdzonym na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych (rysunek IX.4.8). Takie zró˝nicowanie zmi-
neralizowania wód Zalewu Êwiadczy o przewadze wlewów wód morskich.
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Rysunek IX.4.8. Zasolenie wód Zalewu Szczeciƒskiego w latach 1985-2003 (wartoÊci Êrednie)
Figure IX.4.8. Water salinity in the Szczeciƒski Lagoon in 1980-2003; average annual values

Od dwóch lat notuje si´ nieznaczny wzrost zawartoÊci tlenu zarówno w powierzchniowej, jak
i w przydennej warstwie wód Zalewu (rysunek VII.4.9). Sytuacja taka jest zwiàzana z faktem
powolnej poprawy jakoÊci wód, wynikajàcej ze stopniowej poprawy gospodarki wodno-Êcieko-
wej w zlewni Odry. Z drugiej strony nadal notuje si´ stosunkowo wysokie zakwity fitoplankto-
nu w wodach Zalewu i w zwiàzku z tym okresowe przesycenia wód tlenem.

Rysunek IX.4.9. ZawartoÊç tlenu rozpuszczonego w wodach Zalewu Szczeciƒskiego w latach 1985-2003 (wartoÊci
Êrednie)

Figure IX.4.9. Water oxygenation in the Szczeciƒski Lagoon in 1980-2003; average annual values

Zmiany st´˝eƒ zwiàzków azotu w wieloleciu od kilku ju˝ lat wykazujà tendencj´ spadkowà. Na-
tomiast w roku 2003 stwierdzono wyraêny spadek wartoÊci Êredniej azotanów (rysunek IX.4.10).

Zmiany wieloletnie Êrednich st´˝eƒ ortofosforanów wykaza∏y w ostatnich dwóch latach stabiliza-
cj´ na poziomie st´˝eƒ sprzed trzech lub czterech lat (rysunek IX.4.11). Poczàwszy od roku 1997
stwierdza si´ nieznaczny, ale stopniowy wzrost zawartoÊci tych zwiàzków w wodach Zalewu.

Od 1994 roku stwierdza si´ spadek st´˝eƒ chlorofilu w wodach Zalewu, niemniej jednak war-
toÊci te sà nadal wysokie. Najwy˝sze st´˝enia chlorofilu w ostatnim dwudziestoleciu notowa-
no w 1986 roku oraz w latach 1989-1993. Po tym okresie obserwuje si´ stopniowy spadek
koncentracji chlorofilu i stabilizacj´ jego Êredniej zawartoÊci (rysunek IX.4.12). 

Ze zmianami zawartoÊci chlorofilu ÊciÊle zwiàzana jest przezroczystoÊç wód oraz wahania
odczynu wody. Zmiany przezroczystoÊci w wieloleciu wykazujà stabilizacj´ Êredniej wartoÊci
przezroczystoÊci na poziomie oscylujàcym w granicach 1 m, przy czym w 2003 roku stwier-
dzono najwy˝szà przezroczystoÊç wody w ostatnich pi´tnastu latach. W porównaniu z 2002
rokiem wzrostowi uleg∏a równie˝ minimalna wartoÊç przezroczystoÊci (rysunek IX.4.13).



Rysunek IX.4.12. Chlorofil „a” w wodach Zalewu Szczeciƒskiego w latach 1985-2003 (warstwa powierzchniowa)
Figure IX.4.12. Content of chlorophyll a in the Szczeciƒski Lagoon in 1980-2003; surface layer

Rysunek IX.4.13. PrzezroczystoÊç wód Zalewu Szczeciƒskiego w latach 1985-2003
Figure IX.4.13. Water transparency in the Szczeciƒski Lagoon in 1980-2003

Równie˝ wyniki badaƒ zanieczyszczeƒ specyficznych (obejmujàcych metale ci´˝kie oraz fe-
nole) wykaza∏y niskie st´˝enia tych substancji, cz´sto pozostajàce poni˝ej granicy oznaczal-
noÊci. Mo˝na wi´c wnioskowaç, ˝e parametry te nie stanowià obecnie istotnego zanieczysz-
czenia omawianych wód.
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Rysunek IX.4.10. ZawartoÊç azotanów w wodach Zale-
wu Szczeciƒskiego w latach 1985-
2003 (wartoÊci Êrednie)

Figure IX.4.10. Content of nitrates in the Szczeciƒ-
ski Lagoon in 1980-2003; average
annual values

Rysunek IX.4.11. ZawartoÊç  ortofosforanów w wodach
Zalewu Szczeciƒskiego w latach 1985-
2003 (wartoÊci Êrednie)

Figure IX.4.11. Content of phosphates in the Szcze-
ciƒski Lagoon in 1980-2003; average
annual values



213Zagro˝enia jakoÊci wód powierzchniowych

IX.4.5. Podsumowanie

Zmiany w zawartoÊci chlorków i wielkoÊci zasolenia sà ÊciÊle uzale˝nione od wielkoÊci odp∏y-
wu wód rzecznych do Zalewu Szczeciƒskiego. Szczególnie wyraêna tendencja spadku zaso-
lenia wód Zalewu zaznacza si´ od 1997 roku, przy wzroÊcie wielkoÊci odp∏ywu wód ze zlew-
ni. JednoczeÊnie widoczny jest proces wys∏adzania si´ wód Zatoki Pomorskiej.

Od kilku lat obserwuje si´ spadek zawartoÊci zwiàzków biogennych, jak równie˝ st´˝eƒ chlo-
rofilu i intensywnoÊci zakwitów fitoplanktonu, przy czym najwy˝sze st´˝enia notuje si´ na
pierwszych dwóch stanowiskach Zatoki i na stanowiskach D i E toru wodnego Zalewu Szcze-
ciƒskiego (zlokalizowanego najbli˝ej ujÊcia Odry). Âwiadczy to o powolnym procesie zmniej-
szania ∏adunków zanieczyszczeƒ wnoszonych g∏ównie z wodami Odry, zwiàzanym z porzàd-
kowaniem gospodarki wodno-Êciekowej w zlewni rzeki. Jednak nadal nie bez znaczenia po-
zostaje problem zrzutu zanieczyszczeƒ komunalnych do ujÊciowego odcinka Odry, pochodzà-
cych z aglomeracji szczeciƒskiej. Konsekwencjà powy˝szej sytuacji jest równomierny od kil-
ku lat spadek intensywnoÊci procesów produkcji pierwotnej, obrazowany przez poziom zakwi-
tów fitoplanktonu, zawartoÊci chlorofilu „a” oraz przezroczystoÊci wód omawianych akwenów. 

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e poziom eutrofizacji w wodach Zalewu Szczeciƒskiego
i Zatoki Pomorskiej w ostatnich latach ulega obni˝eniu, jednak proces ten nadal jest wzmo-
˝ony. Sytuacja ta opisywana jest równie˝ w pracy dotyczàcej d∏ugoterminowych i przestrzen-
nych zmian jakoÊci wód estuarium Odry autorstwa Schernewski G., Dolch, a potwierdzana
przez wyniki uzyskiwane w badaniach prowadzonych przez WIOÂ w Szczecinie [The Oder
Lagoon – against the background of the European Water Framework Directive. Marine Scien-
ce Reports 56 (2004), ISSN: 0939-396X]. 




