
Poczàwszy od 1993 roku obserwuje si´ wyraêny spadek zawartoÊci substancji organicznych
wyra˝onych wskaênikiem BZT5 w wodach Iny, Regi oraz Wieprzy. W przypadku wód Pars´ty
i Grabowej niskie st´˝enia utrzymywa∏y si´ na sta∏ym poziomie do 2000 roku, po czym obser-
wowany jest nieznaczny wzrost ich zawartoÊci. W wodach Odry obserwuje si´ znaczne wa-
hania tych st´˝eƒ, jednoczeÊnie utrzymuje si´ tendencja spadkowa. 

Badania przeprowadzone w latach 2002-2003 wykazujà tak˝e obni˝enie udzia∏u zwiàzków
azotu i fosforu w zanieczyszczeniu wód rzecznych. Potwierdza to obserwowanà ju˝ w latach
wczeÊniejszych tendencj´ spadkowà zanieczyszczenia wód tymi zwiàzkami. Wyraêny wzrost
st´˝enia zwiàzków fosforu zaznaczy∏ si´ w 1998 roku w wodach Odry. St´˝enia azotu ogól-
nego utrzymywa∏y si´ na doÊç sta∏ym, niskim poziomie, a jedynie w 1998 roku w wodach Re-
gi i Iny obserwowano wzrost st´˝eƒ azotu ogólnego. 

W badanych przekrojach w okresie wielolecia utrzymuje si´ równie˝ tendencja poprawy sta-
nu sanitarnego wód. Badania z lat 2002-2003 potwierdzajà systematyczne zmniejszanie si´
stopnia ska˝enia bakteriologicznego wód Odry powy˝ej Szczecina oraz rzek Przymorza. Je-
dynie w wodach Iny poni˝ej Goleniowa w 2003 roku wzros∏o zanieczyszczenie wód bakteria-
mi Coli, co spowodowa∏o obni˝enie klasy czystoÊci wód ujÊciowego odcinka tej rzeki. 

Mimo widocznej poprawy jakoÊç ujÊciowych odcinków g∏ównych rzek województwa jest wcià˝
niezadowalajàca. W 2003 roku wody Grabowej, Wieprzy i Pars´ty spe∏nia∏y wymagania norm
ustalonych dla III klasy czystoÊci, zaÊ wody Odry w Krajniku Dolnym, Regi oraz Iny zaliczono
do pozaklasowych.

Wody Pars´ty w przekroju Bardy do klasy III kwalifikowa∏y dwa parametry: miano Coli typu
ka∏owego oraz azot azotynowy. O zaliczeniu wód Wieprzy w Starym Krakowie do III klasy
zadecydowa∏ stan sanitarny, a Grabowej poni˝ej ujÊcia Bielawy – st´˝enia azotu azotyno-
wego.

W wodach Iny poni˝ej Goleniowa i Regi w Trzebiatowie granic´ normy ustalonà dla III kla-
sy czystoÊci przekracza∏y jedynie wartoÊci miana Coli typu ka∏owego. 

Wody Odry w Krajniku Dolnym sà zasobne w zwiàzki fosforu (III klasa), ich stan sanitarny
tak˝e spe∏nia wymagania norm klasy III. Sà to jednak wody silnie zeutrofizowane – w 2003
roku nadal wyst´powa∏y pozaklasowe st´˝enia chorofilu „a”. 

Rysunek IX.2.10. Trendy zmian zanieczyszczeƒ organicznych – BZT5; wartoÊç percentyla 90 w latach 1993-2003 
Figure IX.2.10. Trends of changes of organic pollutants – BOD5; value of 90th percentile in 1993-2003
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Rysunek IX.2.11. Trendy zmian zawartoÊci fosforu ogólnego; wartoÊç percentyla 90 w latach 1993-2003
Figure IX.2.11. Trends of changes of total phosphor; value of 90th percentile in 1993-2003

Rysunek IX.2.12. Trendy zmian zawartoÊci fosforu ogólnego w punktach reperowych; wartoÊç percentyla 90 w latach
1993-2003

Figure IX.2.12. Trends of changes of total nitrogen at the stations of benchmark monitoring; value of 90th per-
centile in 1993-2003

Rysunek IX.2.13. Trendy zmian stopnia ska˝enia bakteriologicznego w punktach reperowych; wartoÊç percentyla
90 w latach 1993-2003

Figure IX.2.13. Trends of changes of bacteriological pollution at stations of benchmark monitoring; value of
90th percentile in 1993-2003 

Podsumowanie

Podstawowy wp∏yw na stan zasobów wodnych ma ich pobór i wykorzystanie oraz odprowa-
dzanie Êcieków. 

Wody powierzchniowe, ujmowane z rzek i jezior, sà g∏ównym êród∏em zaopatrzenia gospodarki
narodowej w wod´ – pokrywajà 94% potrzeb naszego województwa. Najwi´kszy udzia∏ w wyko-
rzystaniu wód ma przemys∏ (g∏ównie energetyczny) – oko∏o 92%, zaopatrzenie gospodarki komu-
nalnej to oko∏o 7%, a pozosta∏e 1% wykorzystywane jest na pokrycie potrzeb rolnictwa i leÊnictwa.



Na jakoÊç wód powierzchniowych ma wp∏yw wiele czynników. Do najwa˝niejszych z nich na-
le˝à uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolnoÊç
samooczyszczania oraz presje antropogeniczne. 

Zanieczyszczenia pochodzàce z punktowych êróde∏ przemys∏owych i komunalnych (odprowa-
dzajàce Êcieki do odbiorników systemami kanalizacyjnymi) oraz sp∏ywy powierzchniowe za-
wierajàce zwiàzki biogenne, Êrodki ochrony roÊlin oraz wyp∏ukiwane frakcje gleby, to g∏ówne
zagro˝enia jakoÊci wód. Istotne êród∏o zanieczyszczenia stanowià tak˝e nieoczyszczone wo-
dy opadowe odprowadzane z terenów zak∏adów, ciàgów komunikacyjnych miast i wsi. Od-
dzia∏ywanie tych zanieczyszczeƒ doprowadzi∏o w przesz∏oÊci do drastycznego pogorszenia
jakoÊci rzek w województwie. 

Zintensyfikowane po roku 1990 dzia∏ania inwestycyjne przynios∏y wzrost liczby oddawanych
do u˝ytku oczyszczalni Êcieków oraz popraw´ skutecznoÊci ju˝ istniejàcych, co przyczyni∏o
si´ do istotnego ograniczenia ∏adunków zanieczyszczeƒ odprowadzanych do rzek (na koniec
2002 roku z ogólnej liczby 122,2 hm3 Êcieków – bez wód poch∏odniczych – 83% by∏a kierowa-
na do oczyszczania). W Êlad za tym zaobserwowano systematycznà, chocia˝ jeszcze bardzo
powolnà popraw´ stanu jakoÊci wód.

Istnieje jednak potrzeba budowy ma∏ych wiejskich oczyszczalni Êcieków. Rosnàca iloÊç przy-
∏àczy wodociàgowych na wsi sprzyja powstawaniu znacznych iloÊci Êcieków bytowych, które
niejednokrotnie odprowadzane sà bez jakiegokolwiek oczyszczenia do ma∏ych rzek, potoków
i rowów melioracyjnych. 

Do rozwiàzania pozostaje problem ograniczenia ∏adunków ze êróde∏ powierzchniowych. Ob-
serwowane w latach dziewi´çdziesiàtych zmniejszenie zu˝ycia nawozów sztucznych i racjo-
nalizacja nawo˝enia zmniejszy∏y wprawdzie zagro˝enie wód zanieczyszczeniem z tych êró-
de∏, jednak szybki rozwój przemys∏owej hodowli trzody chlewnej mo˝e spowodowaç odwróce-
nie korzystnych tendencji.

Po roku 1990 istotnie zmniejszy∏y si´ tak˝e oddzia∏ywania punktowych êróde∏ przemys∏owych.
Analiza danych monitoringowych potwierdza, ˝e przemys∏ przesta∏ byç g∏ównym sprawcà za-
nieczyszczenia wód. W wodach rzek województwa st´˝enia zanieczyszczeƒ przemys∏owych
wyst´pujà w I klasie czystoÊci wód, cz´sto na granicy wykrywalnoÊci stosowanej metody ana-
litycznej. 

Wskaênikami obecnie obni˝ajàcymi jakoÊç badanych rzek sà: miano Coli typu ka∏owego, za-
wartoÊç zwiàzków fosforu i azotu azotynowego oraz wysoka koncentracja chlorofilu „a”. 

• Miano Coli, które jest miarà stopnia ska˝enia wód bakteriami zawartymi w Êciekach komu-
nalnych, ulega znacznemu pogorszeniu w granicach dop∏ywu zanieczyszczeƒ komunal-
nych. W tym przypadku brak wysokosprawnych oczyszczalni komunalnych oraz wody opa-
dowe z trenów zabudowanych i Êcieki „surowe” odprowadzane z gospodarstw nie pod∏à-
czonych do kanalizacji decydujà o utrzymywaniu si´ z∏ej jakoÊci wód.

• Wysoka zawartoÊç zwiàzków azotu i fosforu w wodach stanowi obecnie du˝e zagro˝enie
dla ich czystoÊci, gdy˝ zwiàzki te, jako czynniki biogenne, powodujà eutrofizacj´ wód.
G∏ównym ich êród∏em sà: zanieczyszczenia obszarowe pochodzàce z rolniczych zlewni,
dop∏ywy biogenów ze êróde∏ rozproszonych (szczególnie indywidualnych gospodarstw do-
mowych) i dop∏ywy Êcieków z oczyszczalni nieposiadajàcych mo˝liwoÊci usuwania zwiàz-
ków biogennych. W ostatnich latach obserwuje si´ tendencj´ spadkowà tych zanieczysz-
czeƒ w rzekach województwa. 

• Nadmierne koncentracje biogenów, stanowiàcych g∏ówny czynnik eutrofizacji wód, powo-
dujà masowe zakwity wód i ich ograniczonà przydatnoÊç do celów gospodarczych. Mierni-
kiem intensywnoÊci tych zakwitów jest chlorofil „a”. Jego st´˝enie szczególnie w estuarium
Odry wielokrotnie przekracza granic´ norm III klasy czystoÊci. Masowy rozwój fitoplankto-
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nu nadaje wodzie wyraêne cechy zanieczyszczenia. Rozk∏ad obumierajàcych glonów po-
woduje wtórne zanieczyszczenie wód objawiajàce si´ wzrostem wskaêników zanieczysz-
czenia organicznego (BZT5, ChZT), nadmiernà iloÊcià zawiesiny i zu˝ywaniem tlenu.

Wyniki oceny bezpoÊredniej w odniesieniu do zawartoÊci azotu azotynowego, fosforu ogólne-
go, chlorofilu „a” oraz ocen´ stanu sanitarnego z lat 2002 i 2003 zobrazowano na mapach
IX.2.2-IX.2.5.

Analiza przedstawionych ocen ze 119 przekrojów pomiarowych wykaza∏a, ˝e stan sanitarny
dyskwalifikowa∏ jakoÊç wód w 19 przekrojach pomiarowych, w 38 by∏y zachowane normy kla-
sy III, w 38 by∏y spe∏nione wymagania klasy II, a w 24 woda odpowiada∏a normom klasy I.

St´˝enia azotu azotynowego w badanych rzekach najcz´Êciej obni˝a∏y jakoÊç wód. W 24
przekrojach st´˝enia azotynów decydowa∏y o zaliczeniu wód do pozaklasowych, zaÊ w 31 by-
∏y zachowane normy klasy III.

St´˝enia fosforu ogólnego obecnie na ogó∏ klasyfikujà wody do klasy II. Nadal wysokie st´˝e-
nia tych zwiàzków oznaczane by∏y w 27 przekrojach, z czego w 8 powodowa∏y dyskwalifika-
cj´ wód.

Nadmierne st´˝enia chlorofilu „a” wyst´pujà w ca∏ym ujÊciu Odry oraz w dop∏ywach jeziora Mie-
dwie. Incydentalnie wysokie koncentracje barwników chlorofilowych wyst´pujà tak˝e w przekro-
jach zlokalizowanych poni˝ej wyp∏ywu z jezior, co jest wynikiem procesów eutrofizacji zacho-
dzàcych w jeziorze, a nie symptomem nadmiernego zanieczyszczenia rzeki biogenami.

Wysokie st´˝enia azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a” (przekraczajàce wartoÊci
graniczne dla wód zeutrofizowanych, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze
êróde∏ rolniczych, by∏y podstawà zaliczenia zlewni P∏oni od êróde∏ do miejscowoÊci P∏onia
(13,8 km) do wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych.

Obszar zlewni rzeki do przekroju w km 13,8 uznano za obszar szczególnie nara˝ony, z którego
odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç. Dla wyznaczonego obszaru
RZGW w Szczecinie opracowa∏ (zgodnie z ustawà Prawo wodne) szczegó∏owy program dzia-
∏aƒ obejmujàcy Êrodki zaradcze do obowiàzkowego stosowania. Na terenie strefy obowiàzywaç
b´dzie – obligatoryjnie, a nie na zasadzie dobrowolnoÊci – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Z∏y stan sanitarny wód, wysokie st´˝enia zanieczyszczeƒ biogennych i organicznych oraz za-
chodzàce procesy eutrofizacji sà najistotniejszymi zagro˝eniami, które ograniczajà mo˝liwoÊç
gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych rzek województwa zachodniopomorskiego. 

Wykonana na podstawie badaƒ z 2003 roku ocena jakoÊci wód pod kàtem spe∏nienia kryte-
riów okreÊlonych w rozporzàdzeniach Ministra Ârodowiska w sprawie wymagaƒ jakim powin-
ny odpowiadaç wody powierzchniowe wykorzystywane do celów pitnych, jako Êrodowiska by-
towania ryb w warunkach naturalnych oraz do organizowania kàpielisk, wykaza∏a ˝e: 

• dopuszczalne normy jakoÊci dla wód przeznaczonych na cele pitne najcz´Êciej przekra-
czajà st´˝enia zanieczyszczeƒ organicznych – BZT5, ChZTCr i OWO, przewodnoÊç elektro-
lityczna oraz miano Coli typu ka∏owego, 

• warunki prawid∏owego rozwoju ryb ograniczajà st´˝enia fosforu ogólnego, azotu azotyno-
wego i niskie natlenienie wód,

• przydatnoÊç wód do kàpieli, z zachowaniem norm dopuszczalnych, ogranicza stan sanitar-
ny charakteryzowany liczbà bakterii coli typu ka∏owego, koncentracje zwiàzków organicz-
nych oraz niskie natlenienie wód. 

Ocena trendów zmian jakoÊci wód w okresie 1993-2003 (rysunki IX.2.10-IX.2.13), wykonana
na podstawie corocznie prowadzonych badaƒ w ujÊciowych przekrojch (reperowych) g∏ów-



nych rzek województwa: Odry, Regi, Iny, Pars´ty, Wieprzy i Grabowej, wykazuje utrzymywa-
nie si´ w tym okresie tendencji spadkowej zanieczyszczeƒ organicznych, zwiàzków fosforu
i azotu oraz popraw´ stanu sanitarnego. 

Aktualne badania potwierdzajà tak˝e utrzymywanie si´ poprawy jakoÊci wód Odry od granic
województwa do granicy miasta Szczecina. Oprócz wskaêników hydrochemicznych, nastàpi-
∏a tu wyraêna poprawa stanu sanitarnego rzeki. Na tym tle wyraênie widoczna jest silna de-
gradacja tych wód przez nieoczyszczone Êcieki aglomeracji szczeciƒskiej. 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 wieloletniej tendencji spadkowej, nadal utrzymujà
si´ na wysokim poziomie zanieczyszczenia.

W wodach Âwiny i Dziwny, ∏àczàcych Zalew Szczeciƒski z Ba∏tykiem, utrzymuje si´ korzyst-
na tendencja poprawy stanu sanitarnego wód, majàcych wp∏yw na jakoÊç wód kàpielisk nad-
ba∏tyckich. W wodach obu cieÊnin zmala∏y równie˝ koncentracje biogenów.

Znaczàco poprawi∏ si´ stan sanitarny wód corocznie badanych dop∏ywów jeziora Miedwie. Ak-
tualnie liczba bakterii Coli typu ka∏owego klasyfikuje wody P∏oni, Ostrowicy i Gowienicy Mie-
dwiaƒskiej do II klasy czystoÊci. W okresie wieloletnich badaƒ tych dop∏ywów obserwuje si´
tak˝e spadek st´˝eƒ zwiàzków biogennych, co ma istotne znaczenie w aspekcie eutrofizacji
wód jeziora jako êród∏a wody pitnej dla Szczecina. Mimo widocznej poprawy zasoby zwiàzków
fosforu i azotu sà nadal wysokie. W latach 2002 i 2003 zawartoÊç fosforu ogólnego i azotu
azotynowego by∏a na poziomie klasy III i poni˝ej, jednoczeÊnie wyst´powa∏y nadmierne kon-
centracje barwników chlorofilowych.

Wykonywane cyklicznie, kompleksowe badania wód w zlewni Regi, Wieprzy, Gowienicy, Dra-
wy i Wo∏czenicy umo˝liwi∏y obserwacj´ zmian ich jakoÊci w okresie badawczym. 

W badanych rzekach obserwowano zró˝nicowane zanieczyszczenie wód. O wyniku oceny ich
jakoÊci zazwyczaj decydowa∏ stan sanitarny oraz st´˝enia azotu azotynowego. St´˝enia fos-
foru ogólnego klasyfikujàce wody do klasy III i poni˝ej wyst´powa∏y jedynie w wodach Gowie-
nicy i Stepnicy. 

Aktualne badania wykazujà na ogó∏ wyst´powanie ni˝szych st´˝eƒ wskaêników zanieczysz-
czeƒ obni˝ajàcych jakoÊç wód. Obserwowana poprawa jest jednak powolna i nie zawsze pro-
wadzi do zmiany klasyfikacji. 

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza w dziedzinie ochrony wód przed zanie-
czyszczeniami uporzàdkowanie zagadnieƒ zwiàzanych z gospodarkà Êciekowà w sektorze
komunalnym, przemys∏owym i rolnym. Przepisy UE wymagajà wyposa˝enia terenów zurbani-
zowanych w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie Êcieków. 

Przewiduje si´, ˝e w najbli˝szych latach nastàpi dalsza poprawa jakoÊci odprowadzanych
Êcieków ze êróde∏ punktowych nie tylko poprzez budow´ nowych oczyszczalni Êcieków, ale
równie˝ racjonalizacj´ zu˝ycia wody i stosowanie biodegradowalnych substancji. 

W przemyÊle konieczne jest zaprzestanie lub ograniczanie zrzutów do wód substancji niebez-
piecznych. Od rolnictwa wymaga si´ prowadzenia dzia∏alnoÊci z zastosowaniem tzw. dobrej
praktyki rolniczej, uwzgl´dniajàcej wymagania ochrony Êrodowiska.
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