
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w 2009 r. 

Podstawa prawna oceny: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia  
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz.U.2008.162.1008). 

Na podstawie uzyskanych w 2009 r. wyników badań WIOŚ w Rzeszowie dokonał 
klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego w 49 jednolitych częściach 
wód rzecznych i oceny stanu chemicznego 26 części wód rzecznych. Ocenę 
przygotowano z pominięciem elementów hydromorfologicznych ze względu na brak 
danych do ich oceny (metodyki w opracowaniu).  

Dla części wód badanych w ramach monitoringu diagnostycznego ocena stanu wód 
wykonana została na podstawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego.  
W punktach diagnostycznych wykonywane były badania elementów biologicznych 
(fitobentos lub fitoplankton, makrobezkręgowce bentosowe, makrofity), fizykochemicznych, 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficznych 
zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych) oraz wskaźników chemicznych, w tym 
substancji priorytetowych.  

W przypadku części wód objętych monitoringiem operacyjnym ocenę stanu 
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych) sporządzono na 
podstawie ograniczonej liczby wskaźników fizykochemicznych i substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. Zakres badań obejmował elementy biologiczne 
(fitobentos lub makrofity lub makrobezkręgowce bentosowe) i podstawowe wskaźniki 
fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki tlenowe, zanieczyszczenia 
organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne. Dla wybranych punktów 
program pomiarowy rozszerzony został o wskaźniki chemiczne, w tym substancje 
priorytetowe, charakteryzujące rodzaje presji antropogenicznych występujących  
w badanych jednolitych częściach wód.  

Wyniki wykonanej przez WIOŚ oceny stanu wód poddane zostaną weryfikacji  
w trakcie sporządzania oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w skali kraju 
za rok 2009. 

Do klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie 
zmienionych) wykorzystano właściwe dla danego typu jednolitych części wód rzecznych 
elementy biologiczne, tj.: fitoplankton (chlorofil „a”) dla dużych rzek nizinnych, fitobentos  
i makrofity dla wód nizinnych. Z uwagi na brak wartości granicznych dla poszczególnych 
klas dla makrofitów w rzekach wyżynnych oraz makrobezkręgowców, te elementy 
biologiczne nie mogły być zastosowane dla klasyfikacji stanu ekologicznego badanych 
części wód.  

Na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych i fizykochemicznych 
oraz substancji szczególnie szkodliwych dokonano klasyfikacji stanu ekologicznego  
w 48 naturalnych jednolitych części wód i potencjału ekologicznego jednej silnie 
zmienionej części wód rzecznych. Dobry stan ekologiczny stwierdzono w 18,4 % 
badanych częściach wód, umiarkowany stan ekologiczny charakteryzował 59,2 % części 
wód, słaby stan określono dla 18,4 % części wód, natomiast zły stan stwierdzono w jednej 
części wód. Na wynik klasyfikacji decydujący wpływ miały elementy biologiczne. 

Ocenę stanu chemicznego na podstawie analizy zawartości w wodach substancji 
priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających wykonano dla 26 jednolitych 
części wód rzecznych. Stan chemiczny poniżej dobrego określono dla 5 jednolitych części 
wód, a wskaźnikiem decydującym o ocenie była wartość sumy WWA: benzo(g,h,i)perylenu 
i indeno(1,2,3-cd)pirenu. W pozostałych punktach badane wskaźniki chemiczne nie 
występowały lub nie przekraczały wartości granicznych.  



 
Wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów jakości i stanu lub potencjału 

ekologicznego oraz stanu chemicznego i stanu jednolitych części wód rzecznych 
badanych w 2009 r. zestawione zostały w tabeli.  
 

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód rzecznych badanych w 2009 r. przedstawiono na poniższych rycinach. 

 
 

 

Ryc. 1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych  
w województwie podkarpackim w 2009 r. 

 
 
 

http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/inf_o_srod_09/tab_ocena_rzeki%20RDW%202009.pdf


 

Ryc. 2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych  
w województwie podkarpackim w 2009 r. 

 


