
IX.5. Biologiczna ocena jakoÊci rzek i jezior

IX.5.1. Podstawy prawne

Wprowadzona w 2000 roku w ˝ycie Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC zak∏ada stwo-
rzenie spójnego i jednolitego systemu oceny jakoÊci wód w krajach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, umo˝liwiajàcego uzyskanie kompleksowego obrazu stanu ekologicznego i chemicz-
nego ka˝dej zlewni. W tym celu do oceny poszczególnych typów wód w∏àcza elementy bio-
tyczne (o˝ywione) oraz elementy abiotyczne (nieo˝ywione) Êrodowiska. 

Szczegó∏owy zakres wymaganych przez Dyrektyw´ o˝ywionych i nieo˝ywionych elementów
Êrodowiska wodnego przedstawiono w tabeli IX.5.1.

W Êwietle wymagaƒ Dyrektywy, paƒstwa cz∏onkowskie zobowiàzane sà do wdro˝enia wszyst-
kich niezb´dnych dzia∏aƒ w kierunku osiàgni´cia celu, jakim jest co najmniej dobry stan wód.
Poprawa i odnowa wszystkich wód powierzchniowych w celu osiàgni´cia dobrego stanu jako-
Êci ma zostaç osiàgni´ta w okresie 15 lat (do 2015 roku) od momentu wejÊcia w ˝ycie Dyrek-
tywy.

Wa˝nym aspektem oceny jest ustalenie typów wód oraz warunków odniesienia (referencyj-
nych) dla poszczególnych typów obejmujàcych elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fi-
zyko-chemiczne.
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215Zagro˝enia jakoÊci wód powierzchniowych

Tabela IX.5.1. Elementy jakoÊci wód dla klasyfikacji stanu ekologicznego
Table IX.5.1. Elements of water quality for the classification of ecological status

Harmonogram dzia∏aƒ majàcy na celu wype∏nienie postanowieƒ Ramowej Dyrektywy Wodnej
przewiduje opracowanie programów monitoringu do koƒca 2006 roku. W celu wypracowania
strategi monitoringu i oceny jakoÊci wód, nale˝y dysponowaç danymi potrzebnymi do wyzna-
czenia warunków referencyjnych oraz mieç rozeznanie co do elementów biologicznych i to-
warzyszàcych im warunków hydromorfologicznych oraz fizyko-chemicznych, charakteryzu-
jàcych dany stan zanieczyszczenia wód. Stàd te˝ koniecznoÊç rozpocz´cia badaƒ, które
w dotychczasowym systemie oceny nie by∏y obligatoryjne (hydrobiologia oraz morfologia). 
Wdra˝anie tych badaƒ jest trudne, wymaga doÊwiadczenia oraz wiedzy eksperckiej, a tak˝e
zapewnienia specjalistycznego sprz´tu i szkoleƒ.

W dotychczasowym prawodawstwie polskim nie wszystkie parametry biologiczne, o których
mówi Ramowa Dyrektywa Wodna, by∏y obowiàzujàce. Dopiero wprowadzona w 2003 roku po-
prawka do art. 49 ustawy Prawo wodne dotyczàca prowadzenia badaƒ i oceny jakoÊci wód
tak˝e w zakresie elementów biologicznych oraz rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w spra-
wie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu pro-
wadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód na∏o-
˝y∏y ten obowiàzek na jednostki odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu Êrodowiska. 

Przygotowujàc si´ do nowych zadaƒ, w 2002 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowi-
ska w Szczecinie rozpoczà∏ proces dostosowania monitoringu biologicznego wód do posta-
nowieƒ Ramowej Dyrektywy Wodnej. W tym celu podj´to realizacj´ badaƒ biologicznych wód
województwa na stanowiskach wybranych rzek i jezior, które obejmowa∏y badania bezkr´gow-
ców makrobentosowych (dennych), makrofitów (roÊlin porastajàcych brzegi jezior i rzek oraz
pokrywajàcych dno) i ichtiofauny (ryb). 



IX.5.2. Metodyka badaƒ

Badania przeprowadzono w 2002 roku, przy wspó∏pracy specjalistów z IMGW we Wroc∏awiu
(makrobezkr´gowce bentosowe), Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie (makro-
fity jezior) oraz Politechniki Koszaliƒskiej (ichtiofauna). 

Badaniami organizmów bentosowych i ryb obj´to 42 stanowiska jedenastu rzek i 8 stanowisk
czterech jezior regionu. Badania makrofitów przeprowadzono na jeziorach: Strzeszowskim,
We∏tyƒ, Nobliny i Âmiadowo.

W 2003 roku kontynuowano badania makrozoobentosu i makrofitów. Badania bentosu prze-
prowadzono na 10 stanowiskach czterech rzek oraz 17 stanowiskach dwunastu jezior. Bada-
nia makrofitów wykonano na jeziorach: Ostrowo, Piaski, B´dgoszcz, P∏oƒ, Wielimie i ¸´tow-
skie. Lokalizacj´ stanowisk zamieszczono na poni˝szych mapach (mapa IX.5.1, IX.5.2,
IX.5.3, IX.5.4).

Pobory prób makrobezkr´gowców bentosowych zosta∏y dokonane zgodnie z metodykà pro-
wadzenia badaƒ opracowanà w 2001 roku, a ostatecznie poprawionà i opublikowanà w 2004 ro-
ku przez Instytut Ochrony Ârodowiska w Warszawie i Zak∏ad Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Poborów prób bentosu dokonano dwukrotnie w roku – wiosnà i jesienià, w terminach najdo-
godniejszych dla pobrania jak najwi´kszej iloÊci organizmów wskaênikowych. Równolegle
z poborami przeprowadzono charakterystyk´ hydromorfologicznà danego odcinka cieku lub
rejonu stanowiska wyznaczonego na jeziorze oraz dokonano pomiarów podstawowych para-
metrów hydrologicznych i fizykochemicznych wody. W laboratorium okreÊlono struktur´ ga-
tunkowà i iloÊciowà organizmów.

Badania ichtiofauny rzek i jezior polega∏y na dokonaniu analizy sk∏adu gatunkowego i iloÊcio-
wego ryb, pomiarów d∏ugoÊci ryb oraz ich masy. Badania prowadzono od wrzeÊnia do listo-
pada, poza sezonem rozrodczym okreÊlonych gatunków ryb. Wyniki z jezior zebrano bezpo-
Êrednio podczas od∏owów przemys∏owych i na podstawie obserwacji po∏owów w´dkarskich.

Badania makrofitów jezior zosta∏y przeprowadzone w szczycie wegetacji. Pobierano wodne
roÊliny wynurzone, zanurzone i p∏ywajàce, okreÊlono zasi´g ich wyst´powania i sk∏ad gatun-
kowy.

IX.5.3. Metody oceny biologicznej wód

Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono ocen´ stanu jakoÊci wód wed∏ug po-
szczególnych elementów biologicznych. Dla tych elementów opracowano odr´bnà klasyfika-
cj´ jakoÊci poprzez zaszeregowanie wartoÊci zastosowanych indeksów (wskaêników) do po-
szczególnych klas (stanów) jakoÊci: bardzo dobrego, dobrego, zadowalajàcego, niezadowala-
jàcego i z∏ego. Uzyskanà ocen´ przedstawiono graficznie, przypisujàc odpowiedni kolor po-
szczególnym stanom jakoÊci wody.
Przeprowadzonà ocen´ porównano z wynikami oceny ogólnej, opartej na badaniach fizyko-
chemicznych, mikrobiologicznych i biologicznych wód (chlorofil „a”). W przypadku jezior
w ocenie tej nie wzi´to pod uwag´ podatnoÊci na degradacj´.
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