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IX.2.3. JakoÊç badanych rzek

Odra

Stopieƒ zanieczyszczenia wód odrzaƒskich wp∏ywajàcych na teren województwa zachodnio-
pomorskiego zwiàzany jest g∏ównie z zanieczyszczeniami sp∏ywajàcymi do Odry z obszarów
po∏o˝onych w górnym i Êrodkowym biegu rzeki. Tam Odra prowadzi wody najni˝szej jakoÊci,
wzd∏u˝ biegu rzeki stwierdza si´ systematycznà popraw´. 

Badania przeprowadzone w latach 2002 i 2003 potwierdzajà zaznaczajàcà si´ ju˝ w latach
poprzednich tendencj´ poprawy jakoÊci wód Odry nap∏ywajàcych w rejon ujÊcia. Oprócz
wskaêników hydrochemicznych, nastàpi∏a wyraêna poprawa stanu sanitarnego rzeki. Aktual-
nie pod wzgl´dem sanitarnym spe∏nione sà normy dla wód ujmowanych na cele pitne kate-
gorii A3 (III klasa czystoÊci). Obni˝ajà si´ tak˝e st´˝enia biogenicznych zwiàzków fosforu
i azotu – parametrów, które wraz ze z∏ym stanem sanitarnym przez wiele lat decydowa∏y o ni-
skiej jakoÊci wód. Pozytywne tendencje zmian jakoÊci wód obrazujà rysunki IX.2.4 i IX.2.5.

Rysunek IX.2.4. Odra w Krajniku Dolnym – 690,0 km – zmiany stanu sanitarnego wód w latach 1992-2003
Figure IX.2.4. Odra River in Krajnik Dolny – 690.0 km – changes of sanitary conditions in 1992-2003

Rysunek IX.2.5. Odra w Krajniku Dolnym – 690,0 km – trendy zmian zanieczyszczeƒ biogennych
Figure IX.2.5. Odra River in Krajnik Dolny – 690.0 km – trends of changes of nutrient contents

Mimo zaznaczajàcej si´ w wieloleciu trwa∏ej tendencji zmniejszania si´ st´˝eƒ zwiàzków fos-
foru i azotu zasoby tych zwiàzków w wodach i osadach dennych sà bardzo du˝e, co oznacza,
i˝ wysoki poziom eutrofizacji wód jest zjawiskiem trwa∏ym. 



W Êlad za obni˝eniem zasobnoÊci wód w zwiàzki biogenne obni˝eniu uleg∏a intensywnoÊç za-
kwitów, niemniej obserwowane koncentracje barwników chlorofilowych sà nadal wysokie. 

Rysunek IX.2.6. Odra w Krajniku Dolnym – 690,0 km – zmiany Êrednich st´˝eƒ chlorofilu „a”
Figure IX.2.6. Odra River in Krajnik Dolny – 690.0 km – changes of average concentrations of chlorophyll „a”

Ârednioroczne st´˝enie chlorofilu „a”, uznawane za podstawowy wskaênik eutrofizacji wód,
w 2003 roku nadal utrzymywa∏o si´ na wysokim poziomie i wynosi∏o 49 µg/l (rysunek IX.2.6).
WartoÊç ta tylko nieznacznie odbiega od wartoÊci granicznej okreÊlonej w rozporzàdzeniu MÂ
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze
êróde∏ rolniczych, która dla ujÊciowego odcinka Odry wynosi 50 µg/l. Procesy eutrofizacji ma-
jà decydujàcy wp∏yw na jakoÊç wód dolnego biegu rzeki. Wyst´pujà tu masowe „zakwity” glo-
nów, w czasie których koncentracje chlorofilu wzrastajà nawet do 100 µg/l. 

Z wyst´powaniem zakwitów zwiàzane sà wahania wskaêników obcià˝enia organicznego (tle-
nu rozpuszczonego, BZT5 i ChZTCr), odczynu wody (pH) oraz iloÊci niesionych zawiesin. 

Oznacza to równie˝ ograniczone mo˝liwoÊci korzystania z wód. Wykonana zgodnie z obowià-
zujàcymi rozporzàdzeniami MÂ ocena ich przydatnoÊci wykaza∏a, ˝e w wodach tych nie sà
spe∏nione wymagania norm dopuszczalnych dla wód przeznaczonych na cele pitne, do byto-
wania ryb w warunkach naturalnych oraz organizowania kàpielisk. Mo˝liwoÊç wykorzystania
tych wód dla potrzeb wodociàgów ogranicza zawartoÊç zwiàzków organicznych wyra˝ona
wskaênikami: BZT5, ChZTCr oraz zawiesina ogólna. PrzydatnoÊç wód dla bytowania ryb w wa-
runkach naturalnych ograniczajà nadmierne st´˝enia azotynów, fosforu ogólnego i BZT5, a do
kàpieli – stan sanitarny, BZT5 i nasycenie tlenem.

W zwiàzku z eutroficznym charakterem wód odrzaƒskich nale˝y bardzo ostro˝nie interpreto-
waç oznaczone wielkoÊci wskaêników obcià˝enia organicznego. Oznaczane tu standardowe
wskaêniki BZT5, ChZTMn i ChZTCr sà odzwierciedleniem procesów eutrofizacji, a nie antropo-
genicznego zanieczyszczenia organicznego.

W wodach Odry powy˝ej Szczecina stwierdza si´ niskie st´˝enia wskaêników zasolenia
(chlorki, siarczany). St´˝enia metali ci´˝kich oraz zanieczyszczeƒ przemys∏owych (deter-
genty, fenole) wyst´pujà w iloÊciach Êladowych, cz´sto poni˝ej granicy wykrywalnoÊci stoso-
wanej metody analitycznej. Tak˝e st´˝enia badanych 14 substancji niebezpiecznych (Projekt
pilotowy monitoringu substancji niebezpiecznych z 2003 roku) by∏y znacznie ni˝sze od warto-
Êci dopuszczalnych dla wód powierzchniowych, okreÊlonych w Dyrektywach Rady. 

W obu ramionach Odry, powy˝ej Szczecina, obserwuje si´ podobne jak w Krajniku Dolnym
tendencje zmian jakoÊci wód. W ostatnich latach nastàpi∏a tu wyraêna poprawa, chocia˝ sà
to wody nadal zasobne w zwiàzki fosforu, silnie zeutrofizowane. 
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Zwraca g∏ównie uwag´ poprawa stanu sanitarnego lewego ramienia Odry. Odra Zachodnia od
jazu w Widuchowej do granic Szczecina nie przyjmuje ze strony polskiej ˝adnych Êcieków i ja-
koÊç jej wód ulega w stosunku do przekroju w Krajniku dalszej poprawie. W 2002 i 2003 roku
stan sanitarny tych wód spe∏nia∏ wymagania norm dopuszczalnych dla wód przydatnych na ce-
le wodociàgowe kategorii A2 oraz normy dla wód przeznaczonych do organizowania kàpielisk. 

Na tym tle wyraênie widoczna jest silna degradacja wód Odry w rejonie Szczecina. Brak wy-
sokosprawnych oczyszczalni komunalnych dla miasta i okolic jest niewàtpliwie najwi´kszà bo-
làczkà obszaru ujÊcia Odry. Du˝e zrzuty nieoczyszczonych Êcieków komunalnych, a tak˝e
przemys∏owych na trasie przep∏ywu przez miasto powodujà sta∏e, silne zanieczyszczenie
wód, okresowe g∏´bokie deficyty tlenowe i nadmierne ska˝enie bakteriologiczne, dyskwalifi-
kujàce wody rzeki do jakichkolwiek zastosowaƒ. Do najbardziej zagro˝onych nale˝y odcinek
Odry Zachodniej od mostu D∏ugiego do Iƒskiego Nurtu, gdzie odp∏ywajà nieoczyszczone
Êcieki z lewobrze˝nego Szczecina. Drugim rejonem zagro˝enia jest ujÊciowy odcinek Regali-
cy, gdzie odprowadzane sà zanieczyszczenia z terenu prawobrze˝nego Szczecina. 

Wobec braku odpowiednich oczyszczalni Êcieków w Szczecinie rol´ t´ przejmujà wody Jezio-
ra Dàbskiego, Odry, Roztoki Odrzaƒskiej i Zalewu Szczeciƒskiego, co wià˝e si´ ze wzrostem
zanieczyszczenia tych akwenów.

Analiza wyników badaƒ z wielolecia wykazuje, i˝ z∏y stan sanitarny rzeki w centrum miasta
ma charakter trwa∏y. Tak˝e st´˝enia zwiàzków fosforu, mimo tendencji spadkowej w wielole-
ciu, nadal utrzymujà si´ na wysokim poziomie.

Na rysunku IX.2.7 zobrazowano wieloletnià degradacj´ wód Odry Zachodniej w granicach
Szczecina z odniesieniem do Krajnika Dolnego, gdzie od 1995 roku widoczna jest systema-
tyczna tendencja poprawy stanu sanitarnego wód Odry dop∏ywajàcej do Szczecina.

Rysunek IX.2.7. Stopieƒ ska˝enia bakteriologicznego wód Odry w granicach Szczecina z odniesieniem do Krajni-
ka Dolnego

W Widuchowej, na terenie nale˝àcym do RZGW w Szczecinie, znajduje si´ automatyczna stacja
ciàg∏ych pomiarów zanieczyszczeƒ wód Odry. Stacja zosta∏a uruchomiona w lipcu 1996 roku
(dzi´ki uzyskaniu Êrodków z Funduszu Phare oraz przy wsparciu NFOÂ i GW oraz WFOÂ i GW)
jako jedna ze stacji planowanego przez Paƒstwowà Inspekcj´ Ochrony Ârodowiska systemu au-
tomatycznego monitoringu zanieczyszczeƒ rzek granicznych w dorzeczu Odry.
G∏ównym celem tej inwestycji by∏o wzmocnienie istniejàcego systemu monitoringu wód



w zlewni Odry i stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed nadzwyczajnymi zagro˝e-
niami, a tak˝e mo˝liwoÊç obliczania ∏adunków zanieczyszczeƒ i obserwacji trendów zmian ja-
koÊciowych i iloÊciowych w zlewni. 

Zmiany organizacyjne w Paƒstwowej Inspekcji Ochrony Ârodowiska uniemo˝liwi∏y kontynu-
acj´ zamierzonego programu budowy sieci automatycznych stacji pomiarowych, jednak sta-
cja w Widuchowej, zaprojektowana jako stacja os∏onowa uj´cia wody dla miasta Szczecina,
jest istotnym elementem systemu monitoringu regionalnego w województwie zachodniopo-
morskim. Wykonywane tu ciàg∏e pomiary umo˝liwiajà ocen´ istotnych wskaêników zanie-
czyszczenia wód Odry. Dzi´ki po∏àczeniu stacji z siedzibà WIOÂ w Szczecinie mo˝liwe jest
pozyskiwanie najbardziej aktualnych informacji o stanie i jakoÊci wód. Zdobyte doÊwiadczenia
w pierwszych latach eksploatacji doprowadzi∏y do ograniczenia zakresu pomiarowego do 6
parametrów. Aktualnie mierzone sà: poziom wody, temperatura wody, odczyn pH, przewodnic-
two w∏aÊciwe, tlen rozpuszczony i chlorofil.

Wyniki pomiarów ciàg∏ych zanieczyszczeƒ wód Odry okaza∏y si´ niezwykle cenne w okresie
sp∏ywu fali powodziowej w lipcu 1997 roku, umo˝liwiajàc sta∏à ocen´ poziomu nap∏ywajàcych
wód i zmian ich jakoÊci. 

Przyk∏adem ilustrujàcym pomiary wykonywane aktualnie na stacji sà zmiany st´˝enia tlenu
rozpuszczonego w Odrze w czasie lipcowych upa∏ów. 

Rysunek IX.2.8. Stacja pomiarów ciàg∏ych jakoÊci wód Odry w Widuchowej; przedzia∏ wahaƒ temperatury wody
i tlenu rozpuszczonego w lipcu 2003 r.

Figure IX.2.8. Continuous sampling station in the Odra River at Widuchowa; changes in water temperature and
dissolved oxygen in July 2003

Âwina i Dziwna

Âwina i Dziwna (wraz z Pianà) ∏àczà Zalew Szczeciƒski z Ba∏tykiem. Wody tych cieÊnin wy-
kazujà bardzo wysokà dynamik´ sk∏adu hydrochemicznego uzale˝nionà od warunków wymia-
ny wód. Nap∏yw wód morskich nadaje tym wodom charakter wód s∏onawych.

Prowadzone od 1993 roku coroczne badania jakoÊci wód obu cieÊnin, w przekrojach zlokali-
zowanych przy ujÊciu do Ba∏tyku, wykazujà systematycznà popraw´.

Po uruchomieniu oczyszczalni Êcieków w ÂwinoujÊciu (w 1998 roku) nastàpi∏a bardzo wy-
raêna poprawa stanu sanitarnego wód Âwiny, b´dàcej g∏ównym kana∏em wymiany wód. Ak-

160 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



161Monitoring rzek

tualnie wyniki badaƒ bakteriologicznych utrzymujà si´ w granicach norm I i II klasy czystoÊci
wód, co ma du˝e pozytywne znaczenie dla kàpieliska w ÂwinoujÊciu. Ocena stanu sanitarne-
go wód Dziwny jest podobna. Liczba bakterii Coli typu ka∏owego w 2003 roku w 100% prób
spe∏nia∏a wymagania norm I klasy. Corocznie prowadzone badania wykazujà tak˝e tendencj´
spadkowà st´˝eƒ biogennych zwiàzków fosforu w wodach obu cieÊnin. Jednak w okresie we-
getacyjnym utrzymujà si´ nadal wysokie st´˝enia chlorofilu zwiàzanego z eutrofizacjà wód.

P∏onia oraz dop∏ywy jeziora Miedwie

P∏onia jest prawobrze˝nym dop∏ywem Odry II rz´du. Swój poczàtek bierze na Pojezierzu My-
Êliborskim w odleg∏oÊci 1,5 km od Barlinka. Rzeka o ca∏kowitej d∏ugoÊci 72,6 km zbiera wody
z obszaru 1 171,2 km2 i wprowadza do Odry poprzez jezioro Dàbie. W swoim biegu przep∏y-
wa przez jeziora: P∏oƒ, Miedwie, ˚elewo i P∏onno. 

Szczególnà rol´ w zlewni rzeki P∏oni odgrywa jezioro Miedwie, które od roku 1976 jest zbior-
nikiem wody pitnej dla miasta Szczecina. Z tego wzgl´du jakoÊç wód jeziora i jego dop∏ywów
obj´ta jest systematycznymi badaniami WIOÂ. Od 1993 roku prowadzone sà coroczne bada-
nia wód w przekrojach ujÊciowych 5 dop∏ywów Miedwia (P∏oni, Ostrowicy, Gowienicy Mie-
dwiaƒskiej, Miedwianki i Rowu Kunowskiego) oraz P∏oni na odp∏ywie z jeziora i przed ujÊciem
do jeziora Dàbie. 

Wody rzeki P∏oni od êróde∏ do przekroju zlokalizowanego w miejscowoÊci Jezierzyce/Szcze-
cin (13,8 km) oraz wody jezior: B´dgoszcz, Miedwie, P∏onno, P∏oƒ, Zaborsko i ˚elewo uzna-
no za wody wra˝liwe na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych.

Wieloletnie badania stanu zanieczyszczenia tych wód wykazujà znaczàcà popraw´, jednak
ich jakoÊç nadal nie jest zadawalajàca. 

JakoÊç wód P∏oni – najwi´kszego dop∏ywu jeziora Miedwie – w 2003 roku nie uleg∏a istotnym
zmianom. Sà to wody nadal zasobne w zwiàzki fosforu (III klasa), a ich stan sanitarny od 1997
roku utrzymuje si´ w granicach norm II klasy czystoÊci. JakoÊç tych wód jest pod znaczàcym
wp∏ywem zeutrofizowanego jeziora P∏oƒ oraz zanieczyszczonych wód Kana∏u M∏yƒskiego.
Niekorzystne zmiany jakoÊci wód b´dàce odzwierciedleniem procesów eutrofizacji widoczne
sà tak˝e w wodach P∏oni. Stwierdza si´ tu wysokie koncentracje chlorofilu „a”, a latem w okre-
sie wysokich temperatur wyst´pujà deficyty tlenowe. 

Ocena przydatnoÊci wód P∏oni na cele pitne (wykonana zgodnie z obowiàzujàcym rozporzà-
dzeniem MÂ) wykaza∏a, ˝e w wodach tych by∏y spe∏nione wymagania norm dopuszczalnych
dla wód kategorii A3. Stwierdzone przekroczenie norm dla wskaênika ChZTCr, jest znikome
i mieÊci si´ w granicach niepewnoÊci pomiaru.

P∏onia wyp∏ywajàca z jeziora Miedwie prowadzi wody czyste. Pod wzgl´dem sanitarnym w 100%
prób spe∏nione by∏y wymagania norm I klasy. O charakterze tych wód decyduje jakoÊç wód je-
ziora. W okresie wiosennym stwierdzono podwy˝szone st´˝enie chlorofilu „a” i zwiàzane z wy-
st´powaniem zakwitów wahania odczynu wody. Zanieczyszczenia organiczne mierzone wskaê-
nikiem ChZTCr oraz hydrobiologiczne badania sestonu klasyfikowa∏y wody P∏oni do klasy II.

Wody P∏oni w przekroju ujÊciowym zlokalizowanym poni˝ej dzielnicy Szczecin-Dàbie na pod-
stawie oceny parametrów fizykochemicznych w 2003 roku zaliczono do III klasy czystoÊci,
o czym zadecydowa∏y st´˝enia azotu azotynowego. Normy tej klasy spe∏nia∏ tak˝e stan sani-
tarny wód. W rejonie tym nadal okresowo wyst´powa∏y zakwity glonów. 

Wieloletnie badania wykazujà wyraênà popraw´ jakoÊci wód dolnego odcinka P∏oni. Od 1997
roku systematycznie spadajà st´˝enia zwiàzków fosforu (aktualnie 100% wyników znajduje
si´ w II klasie). W latach 2002 i 2003 wartoÊci miana Coli typu ka∏owego charakteryzujàce
stan sanitarny wód po raz pierwszy od wielu lat spe∏nia∏y wymagania norm III klasy. Jest to
rezultat uporzàdkowania gospodarki Êciekowej w Ko∏baczu, a tak˝e zmniejszenia ∏adunku za-



nieczyszczeƒ odprowadzanych do ujÊciowego odcinka P∏oni w wyniku skierowania cz´Êci
Êcieków z Dàbia na oczyszczalni´ mechanicznà w Zdrojach.

Ostrowica – drugi co do wielkoÊci ciek wp∏ywajàcy do jeziora Miedwie – wykazuje od kilku lat
ustabilizowany poziom zanieczyszczenia wód. Miano Coli typu ka∏owego od 1996 roku nie
przekracza tu granicy norm ustalonej dla II klasy czystoÊci. W granicach norm tej klasy od
wielu lat oscylujà tak˝e st´˝enia zwiàzków fosforu. W wodach Ostrowicy, b´dàcej kana∏em ∏à-
czàcym jezioro B´dgoszcz i Miedwie, w sezonie wegetacyjnym wyst´pujà nadmierne koncen-
tracje chlorofilu „a”. èród∏em wysokich st´˝eƒ chlorofilu sà silnie zeutrofizowane wody jeziora
B´dgoszcz. Z uwagi na te st´˝enia oraz ponadnormatywne wartoÊci azotu azotynowego
w 2003 roku wody Ostrowicy zaliczono do pozaklasowych. 

Wody Gowienicy Miedwiaƒskiej przy ujÊciu do jeziora tak˝e zaliczono do pozaklasowych.
Granic´ norm ustalonà dla III klasy czystoÊci wód przekracza∏y st´˝enia azotu azotynowego,
fosforanów i fosforu ogólnego oraz chlorofilu „a”. W 2003 roku stwierdzono wyraêny wzrost
st´˝eƒ zwiàzków fosforu (z klasy II do non). 

Wody Miedwianki badane w rejonie ujÊcia do jeziora zaliczono do III klasy czystoÊci. Norm
ustalonych dla wód II klasy w 2003 roku nie spe∏nia∏ stan sanitarny. Wody tego niewielkiego
strumienia posiadajà specyficzne cechy fizykochemiczne. Charakter zlewni nadaje wodom te-
go strumienia cechy wód bagiennych, m.in. wysokà utlenialnoÊç (III klasa). 

SpoÊród dop∏ywów Miedwia wody najgorszej jakoÊci odprowadzane sà poprzez Rów Kunowski.
W latach 2002 i 2003 wody te nadal dyskwalifikowa∏y st´˝enia biogenów oraz niskie natlenienie wód.

Ocena wyników badaƒ pod kàtem spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu Mini-
stra Ârodowiska dla wód wykorzystywanych na cele pitne wykaza∏a, ˝e wodach Gowienicy
Miedwiaƒskiej, Ostrowicy i Rowu Kunowskiego przekraczane by∏y wartoÊci graniczne wskaê-
ników jakoÊci wody. Wymagania norm dopuszczalnych najcz´Êciej nie spe∏nia∏y parametry:
ChZTCr, ogólny w´giel organiczny i azot amonowy. 

Kontynuowane w latach 2002 i 2003 coroczne badania wód P∏oni oraz pozosta∏ych dop∏ywów je-
ziora Miedwie potwierdzi∏y utrzymywanie si´ zaobserwowanej w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
poprawy stanu sanitarnego wód. Przeglàd st´˝eƒ fosforu ogólnego wskazuje tak˝e na korzyst-
nà zmian´ obcià˝enia zwiàzkami biogennymi P∏oni, Ostrowicy i Miedwianki (rysunek IX.2.9)

Rysunek IX.2.9. ZawartoÊç fosforu ogólnego w P∏oni oraz pozosta∏ych dop∏ywach jeziora Miedwie; wartoÊç per-
centyla 90 w latach 1995-2003

Figure IX.2.9. Contents of total phosphor in the P∏onia River and other tributaries of Lake Miedwie; value of
90th percentile in 1995-2003

162 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



163Monitoring rzek

Zlewnia Gowienicy

Gowienica, p∏ynàca w rejonie ujÊciowej cz´Êci zlewni rzeki Odry, wp∏ywa do Roztoki Odrzaƒ-
skiej w m. Stepnica. Swój poczàtek bierze w dolinie torfowej w pobli˝u m. Burowo. Jedynym
wi´kszym dop∏ywem Gowienicy jest wpadajàca do niej na km 36,2 rzeka Stepnica. Istotne
zbiorniki wód stojàcych w zlewni to jeziora: Lechickie, KoÊciuszki, Budzieszowice i Maszewo.
Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 314 km2, a ca∏kowita d∏ugoÊç cieku 47,9 km. 

Zlewnia rzeki ma charakter rolniczy. Podstawowe êród∏a zanieczyszczenia, jak i urzàdzenia do
ich oczyszczania, zlokalizowane sà w Stepnicy i Mostach. Istotny wp∏yw na jakoÊç Gowieni-
cy majà równie˝ dop∏ywajàce w górnym biegu wody Stepnicy.

Przeprowadzone w 2002 roku kompleksowe badania jakoÊci wód w zlewni Gowienicy obej-
mowa∏y kontrol´ jakoÊci wód w 4 przekrojach zlokalizowanych na Gowienicy i 4 na Stepnicy. 

Na podstawie wykonanych badaƒ wody górnego biegu Gowienicy zaliczono do pozaklaso-
wych. Od êróde∏ do ujÊcia Stepnicy stwierdzono silne zanieczyszczenie wód zwiàzkami bio-
gennymi. Na tym odcinku wyst´powa∏y ponadnormatywne st´˝enia fosforanów, fosforu ogól-
nego oraz azotu azotynowego. Dop∏yw wód Stepnicy (36,2 km) spowodowa∏ zmniejszenie
koncentracji tych zwiàzków i a˝ do ujÊcia do Roztoki Odrzaƒskiej by∏y spe∏nione warunki kla-
sy III, o czym decydowa∏y st´˝enia azotu azotynowego. Ich st´˝enie oscylowa∏o w granicach
norm klasy III, wykazujàc z biegiem rzeki tendencj´ malejàcà. Poni˝ej dop∏ywu Stepnicy ob-
serwuje si´ tak˝e wyraêne obni˝enie zanieczyszczenia rzeki zwiàzkami fosforu. Ich st´˝enia
a˝ do ujÊcia utrzymujà si´ w granicach norm klasy II. 

W okresie prowadzonych badaƒ wartoÊci miana Coli typu ka∏owego, charakteryzujàce stan
sanitarny wód w ca∏ym biegu rzeki, utrzymywa∏y si´ w granicach norm III klasy czystoÊci. 

WczeÊniejsze kompleksowe badania Gowienicy by∏y prowadzone w 1995 roku. Wed∏ug tych
badaƒ jedynie wody ujÊciowego odcinka rzeki d∏ugoÊci oko∏o 5 km zaliczono do III klasy czy-
stoÊci. Na pozosta∏ym odcinku wody by∏y nadmiernie zanieczyszczone. O wyniku klasyfikacji
decydowa∏ stan sanitarny rzeki oraz st´˝enia zwiàzków biogennych. Aktualne badania wyka-
za∏y, ˝e w ca∏ym biegu rzeki zmniejszy∏y si´ st´˝enia fosforu ogólnego oraz poprawi∏ si´ stan
sanitarny wód.

Stepnica, prawobrze˝ny dop∏yw Gowienicy, bierze poczàtek na pó∏noc od miasta Maszewo.
W górnym swym biegu rzeka silnie meandruje, op∏ywajàc miasto od wschodu i po∏udnia. D∏u-
goÊç rzeki wynosi 34,2 km, a powierzchnia zlewni 151 km2. Rzeka przep∏ywa przez dwa je-
ziora rynnowe: Budzieszowickie i Lechickie. 

Teren zlewni jest p∏aski, wykorzystywany rolniczo. Podstawowe êród∏a zanieczyszczenia Step-
nicy znajdujà si´ w m. Maszewo, Radzanek i Osina. Na stan czystoÊci wód rzeki oddzia∏ywu-
jà tak˝e jej dop∏ywy: Pilesza oraz LeÊnica, b´dàc odbiornikiem Êcieków z oczyszczalni me-
chaniczno-biologicznej dla Maszewa (420 m3/d). Do niezorganizowanych zanieczyszczeƒ na-
le˝à sp∏ywy substancji nawozowych z okolicznych pól uprawnych oraz sp∏ywy substancji or-
ganicznych z terenów leÊnych i bagiennych, które dostajà si´ do rzeki bezpoÊrednio przez wo-
dy licznych rowów melioracyjnych.

Prowadzone w 2002 roku badania umo˝liwi∏y ocen´ jakoÊci wód rzeki: od ujÊcia LeÊnicy (25,4
km) do jeziora Budzieszowickiego oraz od wyp∏ywu z jeziora Lechickiego do ujÊcia do rzeki
Gowienicy (∏àcznie 21 km).

Wyniki oceny wykaza∏y wysoki poziom zanieczyszczenia wód Stepnicy w rejonie Maszewa
i Radzanka. Na tym odcinku w miesiàcach letnich rzeka prowadzi wody silnie odtlenione. Pro-
centowa zawartoÊç tlenu oscyluje w przedziale 9-29%, co odpowiada zawartoÊci tlenu 
0,8-2,8 mg O2/l. Na stanowiskach powy˝ej i poni˝ej Radzanka od kwietnia do wrzeÊnia utrzy-
mywa∏y si´ wysokie st´˝enia zwiàzków azotu i fosforu. WartoÊci Êrednie roczne dla fosforu
ogólnego wynosi∏y od 0,82-1,06 mg P/l, a azotu ogólnego 7,24-7,86 mg N/l. St´˝enia te



znacznie przekraczajà wartoÊci graniczne wskaêników stosowanych przy ocenie eutrofizacji
wód. Powodem tych zanieczyszczeƒ sà g∏ównie êród∏a punktowe. O niskiej jakoÊci wód decy-
duje tak˝e z∏y stan sanitarny wód.

Poni˝ej jeziora Lechickiego (w Maciejewie) nast´puje pewna poprawa jakoÊci, jednak wody te
nadal majà charakter pozaklasowy. Stwierdzona tu koncentracja chlorofilu „a” – 261 mg/m3 –
Êwiadczy o silnej eutrofii wód. Wyst´pujà tutaj deficyty tlenowe, wysokie st´˝enia fosforu ogól-
nego oraz nadmierna iloÊç bakterii Coli typu ka∏owego. JakoÊç tych wód kszta∏tuje si´ pod
wp∏ywem wód jeziora. Z biegiem rzeki jakoÊç wód ulega poprawie i przy ujÊciu do Gowienicy
spe∏nione sà wymagania norm III klasy czystoÊci. Parametrami decydujàcymi o wyniku oce-
ny sà: miano Coli typu ka∏owego obrazujàce stan sanitarny wód oraz st´˝enie azotu azotyno-
wego. Pozosta∏e wskaêniki oscylujà na poziomie norm I i II klasy czystoÊci.

Wykonane w 2002 roku badania wykaza∏y popraw´ jakoÊci wód ujÊciowego odcinka rzeki. Po-
twierdzi∏y jednak utrzymywanie si´ z∏ej jakoÊci wód w rejonie Radzanka. WczeÊniejsze bada-
nia (1995 rok) tak˝e wykazywa∏y silne ska˝enie bakteriologiczne i ponadnormatywnà zawar-
toÊç zwiàzków biogennych. Wody te na stanowiskach powy˝ej i poni˝ej Radzanka by∏y tak˝e
w miesiàcach letnich silnie odtlenione. 

Zlewnia Wo∏czenicy

Wo∏czenica jest bezpoÊrednim dop∏ywem Dziwny. Wp∏ywa do Zatoki Cichej, oddzielonej od
Zalewu Kamieƒskiego przez Wysp´ Chrzàszczewskà. D∏ugoÊç rzeki wynosi 50,0 km, a jej
zlewnia zajmuje obszar o powierzchni 530,7 km2. Wo∏czenica przyjmuje wody licznych dop∏y-
wów. Najwi´kszym jest uchodzàca do niej na km 2,2 Grzybnica.

Zlewnia Wo∏czenicy obejmuje obszary rolnicze i leÊne. Praktycznie brak tu zak∏adów przemy-
s∏owych. Tereny wykorzystywane sà w ramach letniego wypoczynku i rekreacji. Kamieƒ Po-
morski od lat jest uznanym uzdrowiskiem. Wyst´pujà tu cenne ekosystemy wodno-b∏otne,
zwiàzane z ujÊciowym odcinkiem Wo∏czenicy i Grzybnicy.

Zdecydowana wi´kszoÊç gruntów jest lub by∏a wykorzystywana rolniczo. Obszarowe êród∏a
zanieczyszczeƒ stanowià co najmniej takie samo zagro˝enie dla jakoÊci wód jak êród∏a punk-
towe.

Przeprowadzone w 2003 roku kompleksowe badania jakoÊci wód w zlewni Wo∏czenicy obej-
mowa∏y kontrol´ jakoÊci wód w 7 przekrojach zlokalizowanych na Wo∏czenicy i 3 na Grzybnicy. 

W ujÊciowym odcinku Wo∏czenicy na wielkoÊç oznaczanych st´˝eƒ wskaêników zanieczysz-
czenia majà wp∏yw wlewy s∏onych wód Zalewu Kamieƒskiego. W 2003 roku w rejonie tym wy-
st´powa∏y pozaklasowe wartoÊci parametrów zasolenia (przewodnoÊç, chlorki), a wskaêniki
eutrofizacji (chlorofil „a”, zwiàzki fosforu) by∏y na poziomie klasy III. Wyst´powa∏y tu tak˝e sil-
ne deficyty tlenowe. 

W pozosta∏ym biegu rzeki st´˝enia wskaêników fizykochemicznych i bakteriologicznych spe∏-
nia∏y wymagania norm klasy II. Jedynie na krótkim odcinku w rejonie Rekowa stwierdzono
wzrost stopnia ska˝enia bakteriologicznego wód do poziomu klasy III. W przekroju ujÊciowym,
poni˝ej dop∏ywu Grzybnicy, ponownie spe∏nione by∏y wymagania norm klasy II. 

W porównaniu do wczeÊniejszych badaƒ (1990) stwierdzono popraw´ stanu sanitarnego wód
i obni˝enie st´˝eƒ zwiàzków fosforu. 

Grzybnica jest lewobrze˝nym dop∏ywem Wo∏czenicy (d∏ugoÊci 22,9 km i powierzchni zlewni
121,1 km2) odprowadzajàcym do niej wody na km 2,2. Jej êród∏a znajdujà si´ na podmok∏ych
terenach w pobli˝u miejscowoÊci Miodowice. 
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Wyniki analiz fizykochemicznych kwalifikujà wody górnego odcinka rzeki do III klasy czysto-
Êci, o czym decydujà st´˝enia fosforu ogólnego. Pod wzgl´dem sanitarnym spe∏nione sà wy-
magania norm klasy II. O niskiej jakoÊci tych wód Êwiadczà stwierdzone w okresie wiosennym
pozaklasowe st´˝enia chlorofilu „a”. 

Rzeka przep∏ywa przez dwa du˝e jeziora: Ostrowo i Piaski. Oba jeziora sà silnie zeutrofizo-
wane, ich wody wed∏ug badaƒ z 2003 roku zaliczono do III klasy czystoÊci. Niska jakoÊç wód
tych jezior decyduje o obni˝eniu klasyfikacji wód Grzybnicy. W przekrojach zlokalizowanych
poni˝ej wyp∏ywu z jezior w rzece tak˝e wyst´pujà nadmierne koncentracje barwników chloro-
filowych, a w okresie letnim obserwuje si´ silnie odtlenienie wód. Szczególnie niekorzystne
warunki tlenowe wyst´pujà poni˝ej jeziora Piaski. St´˝enie tlenu rozpuszczonego od maja do
wrzeÊnia oscyluje w przedziale 0,7-4,6 mg O2/l. Poni˝ej wyp∏ywu z jeziora Ostrowo i Piaski
st´˝enia azotu azotynowego klasyfikujà wody Grzybnicy do klasy III. Pod wzgl´dem bakterio-
logicznym spe∏nione sà wymagania norm I i II klasy.

W porównaniu do badaƒ z 1990 roku stwierdzono popraw´ stanu sanitarnego wód i obni˝e-
nie st´˝eƒ zwiàzków fosforu. 

W zlewni Wo∏czenicy w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodnio-
pomorskiego” przewidziano budow´ uj´cia wód powierzchniowych, które docelowo ma s∏u˝yç
zaopatrzeniu nadmorskich miejscowoÊci pó∏nocno-zachodniej cz´Êci regionu. Wst´pna kon-
cepcja przewiduje budow´ jazu poni˝ej po∏àczenia Grzybnicy i Wo∏czenicy spe∏niajàcego
funkcj´ blokady dop∏ywu wód zasolonych Dziwny oraz podpi´trzenia i retencjonowania wód
w wymienionych rzekach i jeziorach Ostrowo i Piaski. Na tej podstawie planowane uj´cie wo-
dy „Ostrowo-Piaski” zosta∏o uj´te w sporzàdzonym przez RZGW wykazie wód na terenie wo-
jewództwa, które sà lub mogà byç wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ prze-
znaczonà do spo˝ycia. 

Aktualnie w wodach ujÊciowego odcinka Grzybnicy nie sà spe∏nione wymagania norm okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowia-
daç wody wykorzystywane na cele pitne. Wymagania norm dopuszczalnych nie spe∏nia∏y trzy
parametry: ChZTCr, ogólny w´giel organiczny i % nasycenia tlenem. Jak wspomniano powy-
˝ej na wielkoÊç tych oznaczeƒ majà wp∏yw procesy eutrofizacji.

Zlewnia rzeki Regi

Rega jest jednà z najwi´kszych rzek przymorza i drugà pod wzgl´dem przep∏ywów rzekà wo-
jewództwa. Swój bieg rozpoczyna z jeziora Resko Górne na Pojezierzu Drawskim. Rzeka
o ca∏kowitej d∏ugoÊci 167,8 km, zbiera wody z obszaru 2 724,9 km2 i wprowadza je w rejonie
Mrze˝yna do Ba∏tyku. Koryto rzeki przedzielajà dwa jeziora zaporowe: w Lisowie i w Smol´-
cinie. Wzd∏u˝ ca∏ego biegu rzeka przyjmuje szereg dop∏ywów, z których wa˝niejsze to: Stara
Rega, ¸o˝nica, Reska W´gorza, Piaskowa, Ukleja, Rekowa, Gardominka i Mo∏stowa.

O jakoÊci wód Regi w g∏ównej mierze decydujà zanieczyszczenia dop∏ywajàce z du˝ych miast
zlokalizowanych wzd∏u˝ biegu rzeki: w górnym biegu Âwidwin, a nast´pnie ¸obez, Resko, P∏o-
ty, Gryfice, Trzebiatów i Mrze˝yno. Na stan czystoÊci jej wód istotny wp∏yw majà równie˝ sp∏y-
wy powierzchniowe z terenów rolniczych. 

W 2002 roku przeprowadzono badania jakoÊci wód w 17 przekrojach pomiarowych zlokalizowanych
na Redze oraz w przekrojach ujÊciowych 3 dop∏ywów: Mostowej, Starej Redze i Reskiej W´gorzy.

Wyniki badaƒ wykaza∏y, ˝e Rega w górnym odcinku (od êróde∏ do m. Bierzwnica) prowadzi∏a
wody spe∏niajàce wymagania norm III klasy czystoÊci. Wskaênikami obni˝ajàcymi klasyfika-
cj´ na tym odcinku sà ChZTCr i ChZTMn. Poni˝ej m. Bierzwnica jakoÊç wód Regi zdecydowa-
nie  si´pogarsza. Nadmierne st´˝enia azotu azotynowego utrzymujà si´ a˝ do ujÊcia na km
26,8 Mo∏stowej i decydujà o zaliczeniu wód do pozaklasowych. Na stanowiskach zlokalizowa-
nych poni˝ej Âwidwina, Reska i ¸obza, i zbiornika zaporowego w Lisowie wyst´pujà tak˝e po-



nadnormatywne wartoÊci miana Coli typu ka∏owego. Poni˝ej dop∏ywu czystych wód Mo∏sto-
wej (II klasa), tak˝e jakoÊç Regi ulega poprawie. Rzeka w dolnym odcinku (od Trzebiatowa do
ujÊcia) ponownie spe∏nia normy III klasy, o czym decydujà st´˝enia azotu azotynowego i mia-
no Coli. Znaczàcà popraw´ jakoÊci wód ujÊciowego odcinka Regi uzyskano po oddaniu do
eksploatacji oczyszczalni Êcieków w Trzebiatowie z przerzutem Êcieków z Mrze˝yna i wsi po-
∏o˝onych przy trasie rurociàgu: Trzebusza i Nowielic.

W Trzebiatowie – 12,9 km przed ujÊciem do morza – zlokalizowane jest sta∏e stanowisko kra-
jowej sieci monitoringu reperowego, w którym bilansuje si´ zanieczyszczenia odprowadzane
do Ba∏tyku. Wieloletnie badania w tym przekroju wykazujà utrzymywanie si´ tendencji spad-
kowej st´˝eƒ biogennych zwiàzków fosforu i dalsza poprawa stanu sanitarnego wód. W 2003
roku jakoÊç wód rzeki Regi w Trzebiatowie wykazywa∏a nadmierne zanieczyszczenie bakte-
riami Coli typu ka∏owego w 15% badaƒ. St´˝enia azotu azotynowego klasyfikowa∏y rzek´ do
klasy III, a zwiàzki fosforu do klasy II. Pozosta∏e parametry spe∏nia∏y wymagania norm klasy I.

Badane w przekroju ujÊciowym wody Starej Regi, uchodzàcej do Regi poni˝ej Âwidwina, za-
liczono do III klasy czystoÊci (fosfor ogólny i chlorofil „a”).

Reska W´gorza, wp∏ywajàca do Regi poni˝ej ¸obza, tak˝e wprowadza wody, w których st´-
˝enia azotu azotynowego determinujà ocen´ w klasie III. 

Aktualne badania wykaza∏y popraw´ jakoÊci wód ujÊciowego odcinka Mo∏stowej (z III klasy do
II) i rzeki Regi na odcinku od ujÊcia Mo∏stowej do ujÊcia do morza (z pozaklasowych do klasy III).

Zlewnia rzeki Wieprzy

Rzeka Wieprza, o ca∏kowitej d∏ugoÊci 111,7 km i powierzchni zlewni 2 170,9 km2, bierze swój
poczàtek w okolicach Mas∏owic Tucholskich i uchodzi do Ba∏tyku w Dar∏ówku. Górny odcinek
rzeki po∏o˝ony jest na obszarze województwa pomorskiego. Na obszarze województwa za-
chodniopomorskiego znajduje si´ jej odcinek dolny o d∏ugoÊci ok. 60 km (poni˝ej Korzybia),
w ca∏oÊci p∏ynàcy przez powiat s∏awieƒski. 

Najistotniejsze êród∏a bezpoÊredniego zanieczyszczenia Wieprzy sà zlokalizowane g∏ównie
w Êrodkowym i dolnym biegu rzeki. Sà to zanieczyszczenia odprowadzane z rejonu m. K´pi-
ce, Biesowice oraz miasto S∏awno. Na stan czystoÊci jej wód istotny wp∏yw majà zanieczysz-
czenia wnoszone poprzez liczne dop∏ywy oraz sp∏ywy powierzchniowe

Przeprowadzone w 2002 roku badania jakoÊci wód w zlewni Wieprzy obejmowa∏y kontrol´ ja-
koÊci wód Wieprzy na 4 stanowiskach a tak˝e jakoÊç wód jej dop∏ywów: Grabowej z Bielawà,
Moszczenicy, Moszczeniczki, Âci´gnicy i WrzeÊniczki. 

Ocena wyników badaƒ wykaza∏a, ˝e jakoÊç wód Wieprzy na ca∏ej d∏ugoÊci spe∏nia∏a wyma-
gania norm ustalonych dla III klasy czystoÊci. O klasyfikacji wód decydowa∏o miano Coli,
a w rejonie S∏awska tak˝e zawartoÊç azotu azotynowego. 

W miejscowoÊci Stary Kraków (20,6 km przed ujÊciem do morza) zlokalizowane jest sta∏e stano-
wisko krajowej sieci monitoringu reperowego, w którym bilansuje si´ ∏adunki zanieczyszczeƒ od-
prowadzanych ze zlewni Wieprzy do Ba∏tyku. Wieloletnie badania w tym przekroju wykazujà
utrzymywanie si´ tendencji spadkowej st´˝eƒ biogennych zwiàzków fosforu i dalsza poprawa sta-
nu sanitarnego wód. W 2003 roku ponad 80% oznaczeƒ miana Coli typu ka∏owego mieÊci∏o si´
w normie klasy II. Wymagania norm tej klasy spe∏nia∏y tak˝e st´˝enia zwiàzków biogennych.

Najwa˝niejszym dop∏ywem rzeki Wieprzy jest Grabowa, która uchodzi do rzeki Wieprzy na
1,2 km jej biegu. Jest to, wyp∏ywajàcy z jeziora ¸àczno, lewobrze˝ny dop∏yw d∏ugoÊci 74,0 km
i powierzchni zlewni 536 km2. 

Najistotniejszymi êród∏ami zanieczyszczenia tej rzeki sà wsie: Ostrowiec, Wiekowo i P´ci-
szewko oraz miasto Polanów po∏o˝one w górnym biegu rzeki, a w ujÊciowym odcinku Jed-
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nostka Wojskowa w Dar∏owie. UjÊciowy odcinek rzeki jest silnie obcià˝ony hodowlà pstràga
t´czowego. Na 17-kilometrowym odcinku Grabowej (od m. Buczyno do m. Âwi´cianów) oraz
na 3-kilometrowym odcinku jej dop∏ywu – Zielenicy – istnieje a˝ 15 oÊrodków hodowlanych,
a planowane sà jeszcze 3.

Badania stanu czystoÊci jej wód prowadzono w 2002 roku na 5 stanowiskach pomiarowo-kon-
trolnych zlokalizowanych na Grabowej oraz w 3 przekrojach dop∏ywajàcej w rejonie Grabowa-
-Bielawy. 

Wyniki oceny stanu zanieczyszczenia wykaza∏y, ˝e wody górnego biegu Grabowej spe∏nia∏y
wymagania norm II klasy czystoÊci. Poni˝ej Polanowa wody ulegajà pogorszeniu do III klasy
i ich klasyfikacja nie zmienia si´ a˝ do ujÊcia. Wskaênikami obni˝ajàcymi jakoÊç wód w rejo-
nie Polanowa by∏o miano Coli, powy˝ej ujÊcia Bielawy – w Malechowie – stan sanitarny i azot
azotynowy, a w rejonie ujÊcia azot azotynowy.

Poni˝ej ujÊcia Bielawy – w Grabowie – 18,0 km przed ujÊciem do Wieprzy – zlokalizowane
jest sta∏e stanowisko krajowej sieci monitoringu reperowego. Analiza wieloletnich badaƒ wy-
kazuje znaczàcà popraw´ stopnia ska˝enia bakteriologicznego wód ujÊciowego odcinka Gra-
bowej. W 2003 roku w ˝adnym badaniu nie stwierdzono przekroczenia norm II klasy czysto-
Êci. W przekroju tym nadal utrzymujà si´ wysokie st´˝enia azotu azotynowego (III klasa).

Badania wód rzeki Bielawy wykaza∏y znaczne zró˝nicowanie jakoÊci jej wód. U êróde∏ wody
spe∏niajà normy II klasy czystoÊci. Z biegiem rzeki jakoÊç wód si´ pogarsza. W okolicach m.
Bartolino do poziomu III klasy wzrasta stopieƒ ska˝enia bakteriologicznego. Przy ujÊciu do
Grabowej w granicach norm III klasy wyst´pujà st´˝enia azotu azotynowego, a liczba bakte-
rii Coli typu ka∏owego dyskwalifikuje jakoÊç wód. W porównaniu do badaƒ przeprowadzonych
w 1998 roku stwierdzono pogorszenie stanu sanitarnego w Êrodkowym biegu rzeki. 

JakoÊç wód Moszczenicy, wp∏ywajàcej do Wieprzy w S∏awnie, kontrolowano w 2002 roku na
2 stanowiskach. Badania te wykaza∏y ju˝ silne zanieczyszczenie rzeki powy˝ej S∏awna. O po-
zaklasowym charakterze wód decydowa∏o miano Coli typu ka∏owego. Dop∏yw zanieczyszczeƒ
ze S∏awna powodowa∏ wzrost stopnia ska˝enia bakteriologicznego wód, wyst´powa∏y tak˝e
pozaklasowe st´˝enia azotu azotynowego.

Pozosta∏e badane dop∏ywy Wieprzy: Âci´gnica wp∏ywajàca do Wieprzy powy˝ej S∏awna, Wrze-
Êniczka – poni˝ej S∏awna, a tak˝e Moszczeniczka wprowadzajà wody III klasy czystoÊci.

WczeÊniejsze kompleksowe badania w zlewni Wieprzy by∏y prowadzone w 1997 roku. Wed∏ug
tych badaƒ jakoÊç wód Wieprzy na ca∏ej d∏ugoÊci nie odpowiada∏a ˝adnej z III klas czystoÊci.
O niskiej jakoÊci wód decydowa∏ utrzymujàcy si´ w ca∏ym biegu rzeki z∏y stan sanitarny. Aktual-
ne badania wykaza∏y zmniejszenie stopnia ska˝enia bakteriologicznego wód w ca∏ym biegu rze-
ki. Zmniejszy∏ si´ tak˝e poziom zanieczyszczenia wód w przekrojach ujÊciowych kontrolowa-
nych dop∏ywów: Grabowej, Âci´gnicy, WrzeÊniczki i Moszczeniczki. W 1997 roku wody tych do-
p∏ywów przy ujÊciu do Wieprzy oceniono jako pozaklasowe ze wzgl´du na z∏y stan sanitarny.
Dyskwalifikacj´ Moszczeniczki powodowa∏y tak˝e ponadnormatywne st´˝enia azotynów.

Zlewnia rzeki Drawy

W 2003 roku przeprowadzono kompleksowe badania jakoÊci wód w zlewni Drawy. Kontrolà
obj´to Draw´ od wyp∏ywu z jeziora Drawsko do przekroju zlokalizowanego poni˝ej ujÊcia P∏o-
cicznej na granicy Drawieƒskiego Parku Narodowego oraz wody 6 dop∏ywów Drawy: Miedz-
nika, Wàsawy, Kokny, Drawicy, S∏opicy, Korytnicy i P∏ocicznej. 

Drawa
Rzeka Drawa wyp∏ywa z jeziora Krzywego, po∏o˝onego w Dolinie Pi´ciu Jezior na Pojezierzu
Drawskim, ok. 7 km na po∏udniowy wchód od Po∏czyna Zdroju. Jest prawobrze˝nym dop∏y-
wem Noteci i uchodzi do niej w 48,9 km jej biegu. D∏ugoÊç rzeki Drawy wynosi 185,9 km, a po-



wierzchnia zlewni 3 296,4 km2. Na terenie województwa zachodniopomorskiego d∏ugoÊç rze-
ki wynosi ok. 140 km. Pozosta∏y odcinek, wraz z ujÊciem do Noteci, znajduje si´ w wojewódz-
twie wielkopolskim. Drawa przep∏ywa przez wiele jezior, wÊród których sà m.in. tak du˝e je-
ziora jak Drawsko (1 781,5 ha) i Lubie (1 439,0 ha).

G∏ównymi êród∏ami bezpoÊredniego zanieczyszczenia Drawy na tym obszarze sà miasta: Z∏o-
cieniec, Drawsko Pomorskie i Drawno. 

Prawie ca∏y obszar górnej cz´Êci zlewni Drawy, do ujÊcia w Z∏ocieƒcu rzeki Wàsawy, znajdu-
je si´ w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego lub jego otuliny. Drawa w tym rejonie
prowadzi wody spe∏niajàce wymogi dla II klasy czystoÊci. Wi´kszoÊç oznaczanych parame-
trów jakoÊci w 100% badaƒ mieÊci si´ w granicach norm I klasy czystoÊci. Granic´ norm I kla-
sy przekraczajà tu sporadycznie wskaêniki zanieczyszczeƒ organicznych: ChZTCr i ChZTMn

oraz tlen rozpuszczony. 

Dop∏yw zanieczyszczeƒ ze Z∏ocieƒca powoduje okresowe pogorszenie stanu sanitarnego
wód. W rejonie tym miano Coli oscyluje na granicy norm II i III klasy czystoÊci i decyduje o za-
liczeniu wód Drawy na odcinku od Z∏ocieƒca do Drawska Pomorskiego do klasy III. 

Zdecydowane pogorszenie jakoÊci wody obserwuje si´ poni˝ej Drawska Pomorskiego. Wyso-
kie st´˝enia azotu azotynowego oraz nadmierne ska˝enie bakteriologiczne decydujà o zali-
czeniu wód do pozaklasowych. 

Poni˝ej jeziora Lubie jakoÊç wód Drawy znaczàco si´ poprawia. Na odcinku od jeziora a˝ do
ostatniego stanowiska, po∏o˝onego poni˝ej ujÊcia rzeki P∏ocicznej, jakoÊç wód spe∏nia normy
wymagane dla wód II klasy czystoÊci. Rodzaj wskaêników decydujàcych o klasyfikacji jest
zró˝nicowany, ale dominujà wÊród nich st´˝enia fosforu ogólnego, a w rejonie wsi Barnim
i Moczele tak˝e miano Coli i azot azotynowy. 

JakoÊç wód dop∏ywów Drawy

SpoÊród kontrolowanych dop∏ywów Drawy wody najwy˝szej jakoÊci wprowadza P∏ociczna –
lewobrze˝ny dop∏yw Drawy d∏ugoÊci 45,5 km i powierzchni zlewni 450,1 km2, wp∏ywajàcy do
niej powy˝ej Starego Osieczna, na terenie Drawieƒskiego Parku Narodowego.

Stan sanitarny wód P∏ocicznej na ca∏ej d∏ugoÊci spe∏nia wymagania norm I klasy czystoÊci.
O zaliczeniu rzeki do klasy II decydujà st´˝enia fosforu ogólnego. W przekrojach zlokalizowa-
nych poni˝ej jeziora Ostrowieckiego okresowo wyst´powa∏y podwy˝szone koncentracje barw-
ników chlorofilowych, co jest odbiciem procesów zachodzàcych w jeziorze. 

Miedznik

Rzeka Miedznik, o d∏ugoÊci 14,0 km i powierzchni zlewni 42,8 km2, jest prawobrze˝nym do-
p∏ywem Drawy. Bierze poczàtek z cieków w lasach i na torfowiskach ko∏o wsi Smo∏dzi´cino.
Ca∏y obszar zlewni znajduje si´ w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego.
Rzeka prowadzi wody pozaklasowe na ca∏ej badanej d∏ugoÊci. W górnym biegu rzeki charak-
ter zlewni nadaje wodom cechy wód bagiennych, m.in. wysokà utlenialnoÊç. Stan sanitarny
oraz pozosta∏e oznaczane parametry klasyfikujà wody górnego biegu rzeki do klasy II.
W Êrodkowym biegu rzeki o pozaklasowej jakoÊci wód decydujà st´˝enia azotu azotynowego,
a w odcinku ujÊciowym tak˝e miano Coli. 

W porównaniu do badaƒ wczeÊniejszych (2000) ocena jakoÊci wód Miedznika nie uleg∏a
zmianie.

Wàsawa
Rzeka Wàsawa jest lewobrze˝nym dop∏ywem Drawy uchodzàcym do niej w granicach obsza-
ru miejskiego Z∏ocieƒca. W jej dolnej cz´Êci znajduje si´ du˝e i doÊç p∏ytkie jezioro Wàsosze.
D∏ugoÊç rzeki wynosi 13,2 km (bez jeziora 8,7 km), a powierzchnia zlewni zajmuje obszar
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83,9 km2. Najistotniejszym êród∏em zanieczyszczeƒ, oddzia∏ywujàcym bezpoÊrednio na ja-
koÊç wód, jest miasto Z∏ocieniec.

Wed∏ug badaƒ z 2003 roku w wodach Wàsawy, od êróde∏ do Z∏ocieƒca, spe∏nione by∏y normy
II klasy czystoÊci. O wyniku oceny decydowa∏y st´˝enia fosforu ogólnego i miano Coli.
Dop∏yw zanieczyszczeƒ ze Z∏ocieƒca powoduje zdecydowane pogorszenie stanu sanitarne-
go wód Wàsawy, co decyduje o dyskwalifikacji ujÊciowego odcinka rzeki.

W porównaniu do badaƒ przeprowadzonych w 2000 roku nie stwierdzono istotnych zmian ja-
koÊci wód Wàsawy. 

Kokna

Rzeka Kokna, o d∏ugoÊci 23,9 km i powierzchni zlewni 142,4 km2, jest prawobrze˝nym dop∏ywem
Drawy uchodzàcym do niej poni˝ej wyp∏ywu z obszaru Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ wody górnego biegu rzeki zaliczono do pozaklaso-
wych, a na odcinku od m. Ostrowice do ujÊcia do klasy III. O wyniku oceny na ca∏ej d∏ugoÊci
rzeki decydowa∏y st´˝enia azotu azotynowego. Stan sanitarny wód w górnym i dolnym biegu
odpowiada normom klasy I, a w Êrodkowym mieÊci∏ si´ w klasie II. 

Badania z 2003 roku wykaza∏y wzrost st´˝eƒ azotu azotynowego (z klasy III do pozaklaso-
wych) w górnym biegu rzeki. 

Drawica

Rzeka Drawica jest lewobrze˝nym dop∏ywem Drawy, o d∏ugoÊci 16,5 km (bez odcinków jezio-
rowych). Koryto rzeki przebiega na ogó∏ przez tereny o charakterze torfowiskowo-bagiennym,
o s∏abo rozwini´tej sieci melioracyjnej. W dolnym biegu rzeki po∏o˝one jest jezioro Màkowar-
skie (pow. 170,5 ha).

èród∏ami zanieczyszczenia rzeki Drawicy jest Kalisz Pomorski oraz liczne wsie zlokalizowane
w zlewni bezpoÊredniej. 

Wody górnego biegu Drawicy, na odcinku od êród∏a do m. Kalisz Pomorski spe∏niajà wyma-
gania normatywów III klasy czystoÊci o czym decydujà st´˝enia azotu azotynowego. Poni˝ej
Kalisza Pomorskiego jakoÊç wód Drawicy pogarsza si´; do poziomu III klasy wzrastajà st´˝e-
nia fosforu ogólnego, a zawartoÊç azotu azotynowego dyskwalifikuje jakoÊç wód. Stan sani-
tarny spe∏nia wymagania klasy III.

Poni˝ej jeziora Màkowarskiego jakoÊç wód Drawicy ulega poprawie. Stan sanitarny wód
w 100% badaƒ mieÊci si´ w I klasie czystoÊci. Tak˝e st´˝enia azotynów spe∏niajà wymaga-
nia norm tej klasy. St´˝enia zwiàzków fosforu i zanieczyszczeƒ organicznych klasyfikujà wo-
dy do klasy II. O jakoÊci wód ujÊciowego odcinka rzeki decyduje jakoÊç wód jeziora, którego
wody sà silnie zeutrofizowane, nadmiernie u˝yênione. Równie˝ w wodach Drawicy poni˝ej je-
ziora wyst´pujà wysokie koncentracje chlorofilu „a” (III klasa i non) i zwiàzany z wyst´powa-
niem zakwitów podwy˝szony odczyn wody i niskie natlenienie wód.

W porównaniu do wczeÊniejszych badaƒ jakoÊç wód Drawicy nie uleg∏a istotnym zmianom.

Trendy zmian jakoÊci rzek województwa zachodniopomorskiego

Wykonywane corocznie badania jakoÊci wód w 6 przekrojach reperowych zlokalizowanych na
g∏ównych rzekach województwa zachodniopomorskiego (Odra w Krajniku Dolnym, Ina przed
ujÊciem do Roztoki Odrzaƒskiej oraz Rega, Pars´ta i Wieprza z Grabowà przed ujÊciem do
Ba∏tyku) umo˝liwiajà analiz´ trendów zmian jakoÊci wód rzecznych (rysunki IX.2.10-IX.2.13). 

Analiza wyników badaƒ z lat 1993-2003 wykazuje korzystnà zmian´ jakoÊci wód, wyra˝ajàcà
si´ zmniejszeniem st´˝eƒ zanieczyszczeƒ parametrów powodujàcych obni˝enie klasyfikacji
wód. 




