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1. Charakterystyka zlewni rzeki Wisłok
Wisłok jest rzeką o istotnym znaczeniu dla województwa podkarpackiego. Górną
zlewnię Wisłoka stanowią zalesione, górzyste tereny Beskidu Niskiego, znaczna ich część
objęta jest ochroną prawną w ramach parków krajobrazowych. Środkową i dolną część
zlewni stanowią obszary o charakterze rolniczo-przemysłowym. Główne ośrodki miejskie to:
Rzeszów, Krosno, Brzozów, Łańcut, Przeworsk.
Wody Wisłoka ujmowane są do celów komunalnych i przemysłowych, m.innymi dla
Rzeszowa i Krosna. Rzeka jest odbiornikiem znacznych ilości ścieków komunalnych
i miejsko-przemysłowych, a także ścieków z terenów wiejskich wprowadzanych do jego wód
bezpośrednio lub poprzez cieki dopływające.
Obciążenie wód Wisłoka zanieczyszczeniami uzależnione jest od stopnia
zagospodarowania i uprzemysłowienia zlewni. Górny, górski bieg Wisłoka, to wody czyste,
zawierające niewielkie ilości substancji organicznych i biogennych. Wzrost poziomu
zanieczyszczeń w Wisłoku następuje po przyjęciu ścieków miejsko-przemysłowych
z oczyszczalni ścieków w Krośnie, a następnie kolejnych zrzutów ścieków komunalnych
i przemysłowych rozmieszczonych wzdłuż biegu rzeki. Na stan wód Wisłoka duży wpływ
mają także jego dopływy, takie jak m.in.: Morwawa, Stobnica, Mleczka, wnoszące
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.
Wprowadzone w ostatnich latach udoskonalenia systemu oczyszczania ścieków
komunalnych i przemysłowych przyczyniły się do zmniejszenia zrzutów do wód przede
wszystkim związków fosforu, substancji organicznych i w mniejszym stopniu związków azotu.
Rezultatem tych działań było zmniejszenie zawartości tych substancji w wodzie, jednak
w Wisłoku proces ten przebiega bardzo powoli. Na tle pozostałych dużych rzek
podkarpackich, takich jak Wisłoka i San, Wisłok wyróżnia się wyższymi koncentracjami
zanieczyszczeń w wodzie.
Analiza wyników badań wód rzeki Wisłok, prowadzonych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wykazuje na przestrzeni lat pozytywne trendy zmian. Spadki
zawartości substancji biogennych w wodzie zauważalne są przede wszystkim w punktach
pomiarowych położonych poniżej Krosna i Rzeszowa. W odniesieniu do roku 2000 średnie
roczne stężenie fosforanów w Wisłoku poniżej Krosna zmniejszyło się o ok. 70 %, natomiast
poniżej Rzeszowa spadło o ponad 50 %. Zawartości substancji organicznych,
charakteryzowanych przez wskaźnik BZT5, zmniejszyły się poniżej Krosna o 43 %.
Tendencje zmian jakości wód Wisłoka na odcinku ujściowym do Sanu są mniej wyraźne,
w przypadku stężeń substancji organicznych w latach 2005-2007 odnotowano nawet
niewielki wzrost.
Na ryc.1.1. - ryc.1.2. przedstawiono zmiany średnich rocznych wartości wskaźnika
BZT5 oraz fosforanów w wodach rzeki Wisłok w latach 2000-2009.
mgO2 /l
6

BZT5
4
2

Wisłok-ujście do Sanu

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Wisłok-poniżej Krosna

Ryc. 1.1. Zmiany średnich rocznych wartości wskaźnika BZT5 w wodach rzeki Wisłok w latach 20002009 [8]
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Ryc.1.2. Zmiany średnich rocznych stężeń fosforanów w wodach rzeki Wisłok w latach 2000-2009 [8]

Od
2007
roku
monitoring
wód
powierzchniowych
prowadzony
jest
w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami jednolitych częściach wód
powierzchniowych (jcw). Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Każda jednolita część wód powierzchniowych przypisana została do jednego
z 26 typów wód, które charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego
położenia
geograficznego,
wysokości
bezwzględnej,
cech
geologicznych
i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki referencyjne (stan
naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego.
W zlewni rzeki Wisłok wyznaczono 64 jednolite części wód powierzchniowych (jcwp).
Zróżnicowane warunki naturalne województwa sprawiają, że występują tutaj cieki
o charakterze wyżynnym i nizinnym. Zgodnie z typologią wód powierzchniowych,
w zlewni Wisłoka wyróżniono 8 typów, w tym 4 typy krajobrazu wyżynnego (39 jcwp),
3 typy krajobrazu nizinnego (23 jcwp) oraz typ 0 (nieokreślony), do którego zaliczone zostały
2 sztuczne zbiorniki wodne. Najliczniej w zlewni reprezentowane są: typ 12 - potok fliszowy
(118 jcwp) i typ 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty.
Na ryc.1.3.-1.8. przedstawiono krajobraz charakterystyczny dla różnych typów
abiotycznych wyznaczonych dla kolejnych odcinków rzeki Wisłok.

Ryc.1.3. Wisłok powyżej zbiornika Besko potok fliszowy (typ 12) [2]
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Ryc.1.4. Wisłok poniżej zbiornika Besko - mała rzeka
fliszowa (typ 14) [2]

Ryc.1.5. Wisłok w m. Iskrzynia - mała rzeka fliszowa (typ 14) [2]

Ryc.1.6.. Wisłok poniżej Krosna - mała rzeka fliszowa (typ 14) [2]

Ryc.1.7. Wisłok w m. Zwięczyca - średnia rzeka wyżynna-wschodnia (typ 15) [2]

Ryc.1.8. Wisłok w m.Dąbrówki - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (typ 19) [2]
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Na ryc.1.9. przedstawiono typologię jednolitych części wód powierzchniowych
w zlewni rzeki Wisłok.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 1.9. Typologia jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok [5,7]

2. Monitoring stanu wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok
Badania
wód
powierzchniowych
prowadzone
są
w
diagnostycznej
i
operacyjnej
sieci
punktów
pomiarowo-kontrolnych.
Lokalizacja
punktów
w jednolitych częściach wód powierzchniowych oraz sposób i zakres wykonywanych badań
zapewniają realizację ustalonych celów monitoringu.
Monitoring diagnostyczny dostarcza informacji o stanie wód na obszarze dorzecza,
które wykorzystane są przy opracowywaniu planu gospodarowania wodami w dorzeczu dokumentu planistycznego uwzględniającego działania prowadzące w perspektywie roku
2015 do osiągnięcia dobrego stanu wód. Jest również źródłem danych do oceny
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długoterminowych zmian wód, będących wynikiem zarówno procesów naturalnych, jak
i presji antropogenicznej. Badania w sieci diagnostycznej prowadzone są przez jeden rok
w 6-letnim cyklu planowania.
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych części wód, które zaliczone
zostały do zagrożonych ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych określonych
w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz śledzenie zmian stanu tych części wód, wynikających
z podjętych programów działań. Badania w sieci operacyjnej prowadzone są dwa razy
w cyklach rocznych w 6-letnim cyklu planowania. Punkt operacyjny może być równocześnie
punktem monitoringu diagnostycznego.
W programach badawczych, w ramach monitoringu operacyjnego celowego,
uwzględnione zostały obowiązki monitoringowe wynikające z innych dyrektyw unijnych.

STAN WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

Na ocenę stanu wód składa się stan ekologiczny (w przypadku wód sztucznych
i silnie zmienionych - potencjał ekologiczny) i stan chemiczny.
Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga stan dobry) dokonuje się
poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód
wyznaczany jest przez gorszy z tych stanów.
Na ryc.2.1. przedstawiono schemat oceny stanu wód.

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE

(wspierające)

STAN
EKOLOGICZNY

ELEMENTY
BIOLOGICZNE
ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE

STAN
CHEMICZNY

(wspierające)

Ryc. 2.1. Schemat oceny stanu wód [9]

Stan ekologiczny części wód (potencjał ekologiczny dla wód sztucznych
i silnie zmienionych) klasyfikowany jest na podstawie elementów biologicznych
(charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów),
hydromorfologicznych (charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na warunki
bytowania organizmów żywych) oraz fizykochemicznych. Decydujące znaczenie
w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy biologiczne.
Do elementów fizykochemicznych, wspierających biologiczne elementy jakości wód,
należą wskaźniki charakteryzujące:
− stan fizyczny, w tym warunki termiczne,
− warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne,
− zasolenie,
− zakwaszenie,
− substancje biogenne,
− specyficzne zanieczyszczenia niesyntetyczne i syntetyczne.
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Stan ekologiczny części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny dla wód
sztucznych i silnie zmienionych) klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:

I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa

Stan ekologiczny
bardzo dobry
dobry
umiarkowany
słaby
zły

Potencjał ekologiczny
dobry i wyższy
niż dobry
umiarkowany
słaby
zły

Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników
charakteryzujących występowanie w wodach substancji priorytetowych.

chemicznych,

Lata 2007-2009, obejmujące pierwszy cykl planistyczny w gospodarce wodnej
i
traktowane
jako
okres
przejściowy,
były
okresem
zasadniczych
zmian
w programach badawczych jakości wód powierzchniowych. Głównym celem podejmowanych
w tym okresie działań było wdrożenie i dopracowanie nowego systemu monitoringu oraz
systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Systemy te wdrażane
były stopniowo, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych.
W 2009 roku w zlewni rzeki Wisłok w ramach monitoringu wód powierzchniowych
wykonane zostały badania w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych na rzece
Wisłok, 14 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na dopływach Wisłoka oraz
2 punktach na sztucznych zbiornikach wodnych (tab.2.1).

PLRW20001222613

Wisłok do zbiornika Besko

2.

PLRW2000122261549

Odrzechowski Potok

3.

PLRW20000226159

4.

PLRW200014226499

5.

PLRW200012226329

6.

PLRW200014226499

7.

PLRW200012226349

8.

PLRW200014226499

9.

PLRW20001222644

Zbiornik Besko

Wisłok-Rudawka
Rymanowska
Odrzechowski PotokOdrzechowa
Zbiornik Besko

Wisłok od zbiornika Besko do Stobnicy
Wisłok-Besko
ze Stobnicą od Orzechówki do ujścia
Iwoniczanka-IwoniczLubatówka
Zdrój
Wisłok od zbiornika Besko do Stobnicy
Wisłok-Bratkówka
ze Stobnicą od Orzechówki do ujścia
Lubla

Lublica-Lubla

Wisłok od zbiornika Besko do Stobnicy
Wisłok-Dobrzechów
ze Stobnicą od Orzechówki do ujścia
Dopływ spod Góry
Stobnica do Orzechówki
Czarnej-Przysietnica

10. PLRW20001222644

Stobnica do Orzechówki

Stobnica-Stara Wieś

11. PLRW200012226469

Golcówka

Golcówka-Rola
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Km
rzeki

MD
MO
MD
3,5
MO
MD
MO
MD
167,6
MO
MD
11,9
MO
MD
128,3
MO
MD
4,8
MO
MD
100,2
MO
MD
0,8
MO
MD
30,4
MO
MD
1,4
MO
178,6

Ppk sieci operacyjnej celowej MO(C)

1.

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Ppk sieci operacyjnej MO(O)

Nazwa
jednolitej
części wód powierzchniowych

Ppk sieci diagnostycznej MD

Kod
Lp
jednolitej
części wód powierzchniowych

Rodzaj monitoringu

Tab.2.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych
w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r. [1]

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MDRW, MORW,
MOEU
MORY
MDZW, MORW,
MOEU, MOPI,
MDRW, MOPI
MORW, MOEU,
MOPI
MORW, MOEU
MORY
MORW, MOEU

X
X

Program
badań
w 2009 r.

X

MORW, MOEU,
MOPI
MORW, MOEU

X
X

MORY

13. PLRW200015226559

0,3
67,9

14. PLRW2000142265699

Strug od Chmielnika do ujścia

Strug-Biała

1,6

15. PLRW20000226579

Zbiornik Rzeszów

Zbiornik Rzeszów

16. PLRW20001722669

Czarna

Mrowla-Nowa Wieś

17. PLRW200016226756

Mikośka

Mikośka-Wola Dalsza1 0,7

0,8

18. PLRW200016226769

Sawa

Sawa-Wola Dalsza

1,5

19. PLRW2000162268849

Jodłówka

Jodłówka-Czudowice

4,2

20. PLRW200019226899

Mleczka od Łopuszki do ujścia
z Mleczką Wschodnią od Węgierki

Mleczka-Gniewczyna

1,0

21. PLRW20001622692

Leszczynka

Leszczynka-Grodzisko
Dln.

0,1

22. PLRW20001922699

Wisłok od zbiornika Rzeszów do ujścia Wisłok-Tryńcza

Kody
podprogramów
badawczych:

MDRW
MORW
MDZW
MOZW
MOZWD
MOEU
MORY
MOPI

5,8

MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO
MD
MO

Ppk sieci operacyjnej celowej MO(C)

Wisłok od zbiornika Besko do Stobnicy
Stobnica-Godowa
ze Stobnicą od Orzechówki do ujścia
Wisłok od Stobnicy do zbiornika
Wisłok-Zwięczyca
Rzeszów

12. PLRW200014226499

Km
rzeki

Ppk sieci operacyjnej MO(O)

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Ppk sieci diagnostycznej MD

Nazwa
jednolitej
części wód powierzchniowych

Rodzaj monitoringu

Kod
Lp
jednolitej
części wód powierzchniowych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

MORW
MOPI, MORY
MORW, MOZWD
MOZW
MORW, MOEU
MORW, MOEU

X
X
X

Program
badań
w 2009 r.

X

MDRW, MORW,
MOEU, MORY
MORY
MORW, MOEU
MORY
MORW

- monitoring diagnostyczny na rzekach
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach
- monitoring diagnostyczny na sztucznych zbiornikach wodnych
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na sztucznych zbiornikach wodnych
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na dopływach do sztucznych zbiorników wodnych
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (ocena stopnia eutrofizacji ze źródeł komunalnych)
- monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
- monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną

Wody powierzchniowe dla potrzeb monitoringu diagnostycznego badane były
w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłok-Rudawka Rymanowska, Wisłok-Besko,
Sawa-Wola Dalsza i zbiornik Besko. Monitoring operacyjny realizowany był
w 22 punktach, w tym:
− w 16 punktach operacyjnych,
− w 8 punktach celowych na wodach wyznaczonych do bytowania ryb,
− w 5 punktach celowych na wodach przeznaczonych do zaopatrzenia ludności
w wodę pitną.
Program pomiarowy realizowany w punktach diagnostycznych i operacyjnych
obejmował ustalony szeroki zakres badanych wskaźników, ustalony zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W punktach diagnostycznych zakres
pomiarowy obejmował:
− elementy biologiczne właściwe dla badanej jednolitej części wód powierzchniowych
(fitoplankton lub fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe i makrofity),
− elementy fizykochemiczne,
− specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne,
− substancje priorytetowe.
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego, położonych w częściach wód
zagrożonych niespełnieniem do 2015 roku celów środowiskowych określonych w Ramowej
Dyrektywie Wodnej, prowadzono badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników,
obejmującym:
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−
−

elementy biologiczne (makrobezkręgowce bentosowe lub fitobentos),
podstawowe
wskaźniki
charakteryzujące:
stan
fizyczny,
warunki
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne,
wskaźniki mikrobiologiczne.

−

tlenowe,

Na ryc. 2.2. przedstawiono lokalizację punktów sieci monitoringu jakości wód
powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 roku.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 2.2. Lokalizacja punktów sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r.
[4,7]
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3. Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok
Klasyfikacja stanu ekologicznego w operacyjnych punktach monitoringu operacyjnego
sporządzona jest na podstawie ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na
presję, oddziałująca na daną część wód.
Podstawę prawną klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu
chemicznego wód
w rzekach stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych.
WIOŚ w Rzeszowie sporządził klasyfikację stanu ekologicznego i stanu chemicznego
wód w zlewni rzeki Wisłok, monitorowanych w 2009 roku. Ocenę przygotowano
z pominięciem elementów hydromorfologicznych ze względu na brak danych do ich oceny
(metodyki w opracowaniu) oraz na podstawie niekompletnych wyników badań elementów
biologicznych. Z uwagi na kontynuowane prace nad wyznaczeniem warunków
referencyjnych, uzupełnieniem granic klas dla poszczególnych stanów w każdej kategorii
wód, opracowaniem i wdrażaniem metodyk dla poszczególnych elementów biologicznych
oraz typologią zbiorników zaporowych, klasyfikacja stanu ekologicznego wód rzecznych
oparta została na dostępnych wynikach badań niektórych elementów biologicznych
wykonanych w latach 2007-2009. Do klasyfikacji wykorzystano właściwe dla danego typu
jednolitych części wód elementy biologiczne: fitobentos, makrofity dla wód nizinnych
i makrobezkręgowce.
W wyniku analizy wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów
fizykochemicznych, badanych w punktach pomiarowo-kontrolnych na rzece Wisłok, stan
dobry (II klasa) stwierdzono we wszystkich punktach. W odniesieniu do roku 2008 stwierdza
się w wodach Wisłoka poprawę stanu elementów fizykochemicznych, w szczególności
w zakresie substancji biogennych (związków azotu i fosforu).
W grupie specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych nie
stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych ustalonych dla stanu dobrego.
Klasyfikacja stanu ekologicznego w poszczególnych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Wisłok na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych
wykazała stan umiarkowany w 4 punktach: Wisłok-Rudawka Rymanowska, Wisłok-Besko,
Wisłok-Bratkówka (poniżej Krosna) i Wisłok - Tryńcza (ujście do Sanu). W przekroju poniżej
miasta Strzyżowa, zlokalizowanym w miejscowości Dobrzechów stan ekologiczny Wisłoka
oceniono jako słaby. Ponadto w punkcie tym stwierdzono zły stan chemiczny wód ze
względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości dla sumy WWA (suma:
benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren). Stan chemiczny wód Wisłoka sklasyfikowany
został jako dobry w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Stan wód rzeki Wisłok w 2009 roku
we wszystkich przekrojach pomiarowo-kontrolnych oraz wszystkich jednolitych częściach
wód na Wisłoku oceniono jako zły.
W tabeli 3.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu
chemicznego wód rzecznych, wykonanej przez WIOŚ w Rzeszowie w punktach pomiarowokontrolnych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 roku.
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Tab. 3.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych, wykonana przez WIOŚ
w Rzeszowie w punktach pomiarowo-kontrolnych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r. [8,10]

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Lp.

1.

Wisłok-Rudawka
Rymanowska

2.

Wisłok-Besko

3.

Wisłok-Bratkówka

4.

WisłokDobrzechów

5.

Stobnica-Godowa

6.

Wisłok-Tryńcza
IwoniczankaIwonicz-Zdrój
Dopływ spod Góry
CzarnejPrzysietnica
Stobnica-Stara
Wieś

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Strug-Biała
Mrowla-Nowa
Wieś
Mikośka-Wola
Dalsza1

Nazwa jednolitej części
wód powierzchniowych

Wisłok do zbiornika
Besko

Km
rzeki

Klasyfikacja elementów jakości wód
specyficzne
zanieczyszelementy
elementy
czenia
biologiczne fizykochemiczne syntetyczne
i niesytetyczne

Stan
ekologiczny

Stan
chemiczny

Stan wód

178,6

III

II

stan dobry

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

167,6

III

II

stan dobry

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

Wisłok od zb. Besko do
Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia
Wisłok od zb. Besko do
Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia
Wisłok od zb. Besko do
Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia
Wisłok od zb. Besko do
Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia
Wisłok od zbiornika
Rzeszów do ujścia

128,3

III

II

stan dobry

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

100,2

IV

II

stan dobry

SŁABY

ZŁY

ZŁY

0,3

IV

II

Nie badano

SŁABY

Nie badano

-

5,8

III

II

stan dobry

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

Lubatówka

11,9

III

II

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

Stobnica do Orzechówki

0,8

III

II

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

Stobnica do Orzechówki

30,4

IV

poniżej stanu
dobrego

stan dobry

SŁABY

Nie badano

-

Strug od Chmielnika
do ujścia

1,6

IV

II

Nie badano

SŁABY

Nie badano

-

Czarna

0,8

III

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

Mikośka

0,7

III

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

1,5

IV

stan dobry

SŁABY

DOBRY

ZŁY

1,0

III

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

13.

Sawa-Wola Dalsza Sawa

14.

MleczkaGniewczyna

Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki

poniżej stanu
dobrego
poniżej stanu
dobrego
poniżej stanu
dobrego
II

Niekorzystnie oceniony został również stan wód pozostałych badanych cieków
w zlewni rzeki Wisłok. Stan elementów fizykochemicznych dopływów Wisłoka był
zróżnicowany. Dla wód rzeki Stobnicy poniżej Brzozowa oraz ujściowych odcinków Mrowli,
Mikośki i Sawy określony został jako poniżej dobrego przede wszystkim ze względu na
ponadnormatywne stężenia związków azotu, a w przypadku Stobnicy decydował także fosfor
ogólny. W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń
wartości granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, ustalonych dla stanu
dobrego.
Stan ekologiczny dopływów Wisłoka: Iwoniczanki, Dopływu spod Góry Czarnej, Mrowli,
Mikośki i Mleczki oceniono jako umiarkowany. Pozostałe dopływy rzeki Wisłok (Stobnica,
Strug, Sawa) charakteryzowały się słabym stanem ekologicznym. W wodach rzeki Sawa
badano obecność substancji priorytetowych i na podstawie wyników badań tych substancji
oceniono stan chemiczny wód rzeki jako dobry. Stan wód rzeki Sawa oceniono jako zły,
a o ocenie zadecydowała klasyfikacja stanu elementów biologicznych.
Na ryc.3.1 oraz na ryc.3.2. przedstawiono klasyfikację stanu ekologicznego
i chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 roku.
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 3.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r.
[4,7,8]
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 3.2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r.
[4,7,8]
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4. Wyniki celowego monitoringu operacyjnego w zlewni rzeki Wisłok
W ramach celowego monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych
w zlewni Wisłok prowadzone są badania wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności
w wodę pitną oraz badania przydatności wód do bytowania ryb. Wyniki ocen zestawiono
w tab. 4.1. i tab.4.2.
Tab. 4.1. Ocena jakości wód w zlewni rzeki Wisłok wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia w 2009 r. [8,11]
Lp.

Nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
biegu
rzeki

Kategoria
jakości
wody
A2

Wskaźniki decydujące
o kategorii jakości wody
barwa, odczyn, OWO, liczba
bakterii grupy coli, liczba bakterii
grupy coli typu kałowego
barwa, OWO, azot Kjeldahla,
liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego
liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu
kałowego, liczba paciorkowców
kałowych

1.

Zbiornik Besko

Zbiornik Besko

2.

Wisłok od z.Besko do
Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia

Wisłok-Besko

167,6

A2

3.

Lubatówka

IwoniczankaIwonicz Zdrój

9,8

A2

4.

Stobnica do Orzechówki

Dopływ spod Góry
CzarnejPrzysietnica

1,9

A3

liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

5.

Wisłok od Stobnicy
do zbiornika Rzeszów

Wisłok-Zwięczyca

67,9

poza
kategorią

zawiesina ogólna, liczba bakterii
grupy coli typu kałowego

W ramach monitoringu wód wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę pitną
w zlewni rzeki Wisłok prowadzone są badania rzeki Wisłok powyżej ujęć wody pitnej dla
Krosna i dla Rzeszowa oraz zbiornika Besko, a także mniejszych cieków, takich jak:
Iwoniczanka (powyżej ujęcia dla Iwonicza-Zdroju) oraz Dopływ spod Góry Czarnej (ujęcie dla
Brzozowa). Według badań wykonanych w 2009 roku w punktach pomiarowo-kontrolnych:
Wisłok-Besko, Iwoniczanka-Iwonicz-Zdrój oraz w punkcie na zbiorniku Besko woda
odpowiadała kategorii A2, czyli wymagała typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego.
Kategorię A3, oznaczającą wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego określono dla wód powierzchniowych zasilających ujęcie dla miasta
Brzozowa. O wyniku klasyfikacji decydowały wskaźniki mikrobiologiczne.
Wody Wisłoka zasilające ujęcie dla miasta Rzeszowa nie odpowiadały wymogom
stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia ze względu na zły stan sanitarny.
Niekorzystny wynik oceny wód Wisłoka powyżej ujęcia utrzymuje się od 2004 roku. Jakość
wód determinowana była w tym okresie przede wszystkim złym stanem sanitarnym.
Na ryc.4.3. przedstawiono wyniki oceny przydatności wód w zlewni Wisłoka do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 4.3. Ocena przydatności wód w zlewni Wisłoka do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
w 2009 r. [4,7,8]

Zgodnie z wykazami wód użytkowych, sporządzonymi przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, wody powierzchniowe na terenie województwa
podkarpackiego przeznaczone są do bytowania ryb łososiowatych oraz do bytowania ryb
karpiowatych.
W 2009 roku w zlewni rzeki Wisłok badania przydatności wód do bytowania ryb
wykonano w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych. Monitorowane wody nie spełniały
określonych w przepisach prawnych kryteriów dla środowiska życia ryb.
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Tab. 4.2. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
w województwie podkarpackim w 2009 r. [6,8,12]

Lp

Nazwa
jednolitej części wód
powierzchniowych

Punkt
pomiarowo-kontrolny

1.

Odrzechowski Potok

Odrzechowski PotokOdrzechowa

2.

Zbiornik Besko

Zbiornik Besko

3.

Lubla

Lublica-Lubla

4.

Golcówka

Golcówka-Rola

Km
rzeki

Przydatność wód
do bytowania ryb
wg
wg
wykazu
badań
1/
RZGW

Wskaźniki decydujące
o ocenie przydatności wód

Łos.

non

azotyny, fosfor ogólny

Karp.

non

niejonowy amoniak, azotyny

4,8

Łos.

non

azotyny, fosfor ogólny

1,4

Łos.

non

3,5

azotyny
azot amonowy, niejonowy
amoniak, azotyny, fosfor
ogólny
azot amonowy, niejonowy
amoniak, azotyny, fosfor
ogólny

5.

Wisłok od Stobnicy
do zbiornika Rzeszów

Wisłok-Zwięczyca

67,9

Karp.

non

6.

Sawa

Sawa-Wola Dalsza

1,5

Karp.

non

7.

Jodłówka

Jodłówka-Czudowice

4,2

Karp.

non

azotyny

non

azot amonowy, niejonowy
amoniak, azotyny, fosfor
ogólny

8.
1/

Leszczynka

Leszczynka-Grodzisko
Dln.

0,1

Karp.

Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych (NB1)
i karpiowatych (NB2) bez warunków migracji - RZGW w Krakowie, 2007 rok

5. Monitoring jakości wód w zbiornikach zaporowych na Wisłoku
W 2009 roku w zlewni rzeki Wisłok WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania wód
w 2 zbiornikach zaporowych, Zbiorniku Besko oraz Zbiorniku Rzeszów. Zbiornik Besko
objęto badaniami w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Wody zbiornika
badano także pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia oraz spełnienia wymagań dla bytowania ryb w warunkach naturalnych. Zbiornik
Rzeszów objęty został monitoringiem operacyjnym.
Według Ramowej Dyrektywy Wodnej zbiorniki zaporowe należy traktować jako wody
odcinków silnie zmienionych rzek, tj. jednolitych części wód rzecznych, które uległy
fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka. Dla oceny stanu silnie
zmienionych części wód dokonuje się klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego.
Monitorowane zbiorniki różnią się od siebie m.in. wielkością i sposobem
zagospodarowania zlewni, co ma wpływ na jakość wód retencjonowanych
w zbiornikach. Zbiornik Besko należy do grupy zbiorników limnicznych, w których okres
retencji wody przekracza 40 dób. Zbiornik Rzeszów jest w grupie zbiorników reolimnicznych
ze względu na krótki okres retencji wody (mniejszy niż 20 dób).
Na podstawie wykonanych badań WIOŚ w Rzeszowie dokonał wstępnej oceny stanu
wód w zbiornikach.
Wstępna ocena stanu wód Zbiornika Besko oparta została na wynikach klasyfikacji
potencjału ekologicznego, dokonanej w oparciu o elementy biologiczne (fitoplankton
i fitobentos), wskaźniki fizykochemiczne i substancje szczególnie szkodliwe oraz na
podstawie klasyfikacji stanu chemicznego. Potencjał ekologiczny zbiornika Rzeszów
sklasyfikowany został w oparciu o elementy biologiczne (fitoplankton i fitobentos) i wskaźniki
fizykochemiczne. Do klasyfikacji potencjału ekologicznego zbiorników wykorzystane zostały
wyniki klasyfikacji elementów biologicznych (fitobentosu i fitoplanktonu), przedstawione
w pracy dotyczącej metodyki monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników
zaporowych w Polsce, wykonanej przez IMGW na zlecenie GIOŚ.
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Potencjał ekologiczny i stan chemiczny oraz ogólny stan wód Zbiornika Besko
oceniono jako dobry. Potencjał ekologiczny zbiornika Rzeszów sklasyfikowany został jako
słaby, o czym zadecydowały elementy biologiczne. Wyniki wstępnej oceny stanu wód
w zbiornikach zaporowych zlokalizowanych na Wisłoku przedstawiono w tab. 5.1.
Tab. 5.1. Wstępna klasyfikacja potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód zbiorników
zaporowych, w 2009 r. [3]
Lp.
1.
2.

Nazwa i kod jednolitej
części wód
powierzchniowych
Zbiornik Besko
PLRW20000226159
Zbiornik Rzeszów
PLRW20000226579

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny

Stan
wód

Zbiornik Besko

dobry

dobry

dobry

Zbiornik Rzeszów

słaby

Nie badano

-

zbiornik objęty monitoringiem diagnostycznym

6. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych spowodowanej wpływem
zanieczyszczeń komunalnych za okres 2007-2009

W 2010 roku WIOŚ w Rzeszowie dokonał oceny eutrofizacji wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim, spowodowanej odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze
źródeł komunalnych za okres 2007-2009. Analiza danych monitoringowych uzyskanych
w zlewni rzeki Wisłok wykazała duże oddziaływanie źródeł komunalnych na wody.
W ocenianym okresie wody rzeki Wisłok na odcinku od Beska do Strzyżowa oraz na
odcinku od Rzeszowa do ujścia, wykazywały cechy wód zeutrofizowanch. Podobnie
ocenione zostały odcinki ujściowe dopływów Wisłoka: Morwawy, Lubatówki, Marcinka,
Stobnicy, Strugu, Czarnej, Sawy, Mikośki i Mleczki. W ocenie WIOŚ w największym stopniu
zeutrofizowane są wody potoków Mikośka i Czarna oraz wody rzeki Mleczka. Zjawisko
eutrofizacji obserwuje się również w wodach Zbiornika Rzeszów.
Na ryc.6.1. oraz w tabeli 6.1. przedstawiono wyniki oceny stopnia eutrofizacji wód
powierzchniowych spowodowanej wpływem zanieczyszczeń komunalnych w zlewni rzeki
Wisłok za okres 2007-2009.

20

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ryc. 6.1. Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych spowodowanej wpływem zanieczyszczeń
komunalnych w zlewni rzeki Wisłok za okres 2007-2009 [4,7,8].
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Tab. 6.1. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych spowodowanej odprowadzaniem zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych w zlewni rzeki Wisłok
w latach 2007-2009 [8,10].
Lp.

Rok badań

1.

2007-2009

2.
3.
4.

2007-2009
2007-2009
2008-2009

5.

2008-2009

6.

2008-2009

Nazwa jednolitej części wód
powierzchniowych

Wisłok do Zbiornika Besko

Wisłok od zbiornika Besko
do Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Współrzędne
geograficzne

Eutrofizacja
TAK/NIE

Wisłok-Rudawka
Rymanowska
Wisłok-Besko
Wisłok-Bratkówka
Wisłok -Dobrzechów

178,6

21,925779

49,532083

NIE

167,6
128,3
100,2

21,952390
21,715060
21,746080

49,586500
49,754780
49,868390

TAK
TAK
TAK

Stobnica-Godowa

0,3

21,798860

49,863810

TAK

fitobentos, azot Kjeldahla,
fosforany

Stobnica-Stara Wieś

30,4

22,010028

49,714000

TAK

fitobentos, azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosfor ogólny,
fosforany

Dopływ spod Góry CzarnejPrzysietnica

0,8

22,053972

49,703389

TAK

fitobentos

Wisłok -Zwięczyca

67,9

21,972560

49,993440

NIE

Stobnica do Orzechówki
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7.

2008-2009

8.

2007-2009

9.

2007-2009

10.

2007-2009

Wisłok od Stobnicy do zbiornika
Rzeszów

Wskaźniki decydujące

fitobentos
fitobentos, fosforany
fitobentos

Wisłok -Dąbrówki

36,8

22,232530

50,114190

TAK

fitobentos, azot Kjeldahla

Wisłok -Tryńcza

5,8

22,547390

50,162470

TAK

azot Kjeldahla

Mleczka-Gniewczyna

1,0

22,493480

50,108400

TAK

fitobentos, BZT5, azot Kjeldahla,
fosforany

Morwawa-Iskrzynia

1,0

21,864360

49,677210

TAK

fitobentos, fosfor ogólny,
fosforany

Ślączka
Marcinek
Strug od Chmielnika do ujścia

Iwoniczanka-Iwonicz Zdrój
Lubatówka-Krosno
Ślączka-Krosno-Kopalnia
Marcinek -Sporne
Strug-Biała

11,9
0,8
0,3
2,5
1,6

21,780472
21,761640
21,786910
21,761890
22,000690

49,552222
49,693940
49,695700
49,720970
49,996720

TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

Wisłok od zbiornika Rzeszów
do ujścia

11.

2008-2009

Mleczka od Łopuszki do ujścia
z Mleczką Wschodnią od Węgierki

12.

2007-2009

Morwawa

13.
14.
15.
16.
17.

2008-2009
2007
2007
2007
2008-2009

18.

2008-2009

Czarna

Mrowla-Nowa Wieś

0,8

22,054060

50,097310

TAK

19.

2008-2009

Mikośka

Mikośka-Wola Dalsza1

0,7

22,266920

50,107560

TAK

20.

2009

Sawa

Sawa-Wola Dalsza

1,5

22,283611

50,105778

TAK

21.
22.

2008-2009
2007-2009

Zbiornik Rzeszów
Zbiornik Besko

Zbiornik Rzeszów
Zbiornik Besko

22,000110
21,931230

50,019940
49,564180

TAK
NIE

Lubatówka

fitobentos
fosforany
fosfor ogólny
fitobentos, azot Kjeldahla
fitobentos, azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosfor ogólny,
fosforany
fitobentos, BZT5, azot amonowy,
azot Kjeldahla, azot ogólny,
fosfor ogólny, fosforany
fitobentos, azot Kjeldahla, fosfor
ogólny
fitoplankton, fitobentos
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