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Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004 - 2007
W związku z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE model
monitoringu wód powierzchniowych w krajach członkowskich, w tym w Polsce uległ w 2004 roku
zasadniczej modyfikacji i jest w dalszym ciągu dostosowywany do wymogów Dyrektywy.
Dyrektywa uzależnia zakres i sposób prowadzenia monitoringu od sposobu użytkowania wód
w zlewni oraz od charakteru ich zagrożenia, to jest presji, jak również od kierunku ich ochrony.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, ocena jakości wód powierzchniowych wykonywana jest
według pięciostopniowej skali dla tzw. jednolitych części wód, to jest cieków, odcinków cieków lub
zbiorników wodnych.
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje jednolitą część wód powierzchniowych jako oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał,
część strumienia, rzeki, kanału, wody przejściowe i wody przybrzeżne. Dyrektywa wprowadza pojęcia
sztucznych i silnie zmienionych części wód. Wszelkie działania, mające na celu ochronę wód, należy
prowadzić dla określonych części wód.
Na obszarze województwa podkarpackiego zidentyfikowano 11 spośród 26 typów wód.
Najwięcej jednolitych części wód zaliczono do typów: 12 – potok fliszowy i 17 – potok nizinny
piaszczysty.
Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza scalanie jednolitych części wód powierzchniowych
w oparciu o ustalone kryteria. Na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami scaloną część wód
identyfikuje się jako obszar obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą zlewni jednolitych części wód
powierzchniowych o podobnej charakterystyce.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza dwa rodzaje stanu wód powierzchniowych:
ekologiczny i chemiczny, a w przypadku wód sztucznych i silnie zmienionych zamiast stanu
ekologicznego określa się potencjał ekologiczny. Stan wód powierzchniowych wyznaczany jest przez
gorszy ze stanów: ekologiczny lub chemiczny.
Stan ekologiczny oceniany jest przede wszystkim na podstawie występowania w wodach
różnych zespołów organizmów (tzw. elementów biologicznych). Wspierającymi w ocenie stanu
ekologicznego są elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne i chemiczne.
Elementy hydromorfologiczne to takie cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania
organizmów żywych (np. ciągłość rzeki, charakter podłoża, struktura strefy brzegowej).
Do elementów fizykochemicznych i chemicznych zalicza się ogólne, podstawowe wskaźniki jakości
wód, takie jak: warunki termiczne i tlenowe, zasolenie, substancje biogenne, stan zakwaszenia oraz
syntetyczne i niesyntetyczne zanieczyszczenia specyficzne (np. związki chloroorganiczne, metale,
środki ochrony roślin).
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza 5 klas stanu ekologicznego wód powierzchniowych.
Bardzo dobry stan ekologiczny definiowany jest jako nieznaczne odchylenie od stanu referencyjnego,
czyli stanu naturalnego, niezakłóconego działalnością człowieka, natomiast zły stan ekologiczny jako
stan silnie zmieniony w stosunku do stanu referencyjnego. Warunki referencyjne określane są
odrębnie dla każdego typu hydromorfologicznego wód.
Zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Akty wykonawcze do ustawy określają standardy jakości wód
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powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wymogi
jakim powinny odpowiadać wody wykorzystywane w celach rekreacyjnych, wymogi dla wód
będących środowiskiem życia ryb oraz skorupiaków i mięczaków. Rozporządzenia określają również
sposób interpretacji wyników badań i sposób oceny przydatności wód wykorzystywanych do
poszczególnych celów.
Ważnym elementem nowego modelu monitoringu są także rozporządzenia przenoszące do
polskiego prawa regulacje z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych, których celem jest ochrona wód przed eutrofizacją.
Dla określenia, jakim rodzajem monitoringu powinny być objęte wody powierzchniowe,
konieczne jest określenie sposobu użytkowania tych wód. Sposób użytkowania wód określony został
przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w wykazach wód, które są
podstawową dokumentacją dla opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczy.
W latach 2004-2007 podstawą dla wykonania ogólnej oceny jakości wód było rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód. Zawiera ono nowe elementy, m.in. klasyfikację jakości wód
powierzchniowych według 5 klas oraz podział monitoringu na diagnostyczny, operacyjny i badawczy,
wprowadzenie których jest zgodne z ideą Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Sieć punktów pomiarów i badań zaprojektowana została zgodnie z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej i w 2007 roku dostosowana została do typologii wód powierzchniowych oraz
podziału na jednolite i scalone części wód.
Cechą charakterystyczną nowego systemu monitoringu jest jego dynamiczny charakter, co
oznacza, że ilość i lokalizacja punktów oraz zakresy badań i pomiarów mogą być zmieniane w cyklach
rocznych.
Wydzielenie różnych rodzajów monitoringu wód wynika z kolei ze zróżnicowania zadań,
które przed nimi postawiono.
Monitoring diagnostyczny dostarczy danych i informacji niezbędnych dla oceny ogólnego
stanu wód w ramach jednostek bilansowych, oceny długoterminowych zmian stanu wód oraz
sprawnego i skutecznego zaprojektowania przyszłych programów monitoringu. Przy projektowaniu
sieci punktów pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego kierowano się ustaloną zasadą
lokalizacji punktu w przekrojach zamykających scalone jednolite części wód. Wyznaczone zostały
różne rodzaje punktów, w zależności od kategorii badanych jednolitych części wód. Zakres
i częstotliwość badań poszczególnych elementów oceny stanu wód powierzchniowych określone
zostały w projekcie rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód
powierzchniowych oraz podziemnych.
Monitoring operacyjny dostarczy danych i informacji o stanie wód zidentyfikowanych jako
zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz dla oceny efektywności
podjętych działań zapobiegawczych i naprawczych. Zakres i częstotliwość badań poszczególnych
elementów oceny stanu wód powierzchniowych w monitoringu operacyjnym ustala się indywidualnie
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dla każdego punktu kontrolnego, przy uwzględnieniu wskaźników najbardziej reagujących na
występujące presje.
W 2007 roku, w województwie podkarpackim wykonano badania monitoringowe wód
powierzchniowych, na podstawie których dokonano oceny wód w poszczególnych zlewniach.
W 2007 roku, w zlewni rzeki Łęg badania jakości wód prowadzono wyłącznie na rzece Przyrwa.
Prowadząc badania i dokonując oceny wzięto pod uwagę specyfikę województwa, jego
warunki ekologiczne, charakter zlewni i określony sposób korzystania z wód, ich zagrożenia, jak
również konieczność wykonywania przez WIOŚ obowiązków wynikających z regulacji prawnych UE
w zakresie ochrony zasobów wodnych.
Przeprowadzono następujące oceny stanu wód powierzchniowych:
1.
2.
3.
4.
5.

ocenę ogólną jakości wód w rzekach wg 5 klas,
ocenę poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach,
ocenę przydatności wód w rzekach do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
ocenę przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
ocenę jakości wód na podstawie wskaźników biologicznych jakości wód (makrobezkręgowce
bentosowe).

Ocena jakości wód powierzchniowych wykonana została na podstawie badań prowadzonych
w punkcie pomiarowym, to znaczy, że stan wody określony został w określonych punktach, nie zaś na
odcinkach, jak we wcześniejszym sposobie oceny. Każdy punkt pomiarowo-kontrolny przypisano do
jednej z 5 sieci monitoringowych i tak ustalono program badań, aby jego realizacja umożliwiła
przeprowadzenie ogólnej oceny jakości lub/i oceny pod kątem spełnienia wymagań określonych dla
różnych sposobów użytkowania wód.
Sieć monitoringowa ze względów praktycznych i ekonomicznych, została założona w ten
sposób, aby na podstawie badań prowadzonych na każdym z wyznaczonych punktów, możliwa była
jak największa liczba ocen.

Łęg – ogólna charakterystyka zlewni
Łęg jest prawostronnym dopływem Wisły, o długości 81,6 km i powierzchni zlewni
960,2 km2. Jest największą rzeką dawnej Puszczy Sandomierskiej. Źródła rzeki znajdują się
w południowej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Górny bieg rzeki zwany jest Zyzogą. Łęg

zbiera z centralnej części Płaskowyżu wszystkie rzeki, potoki i strumienie. Uchodzi do Wisły
na 274+000 jej kilometrze, w okolicy wsi Zalesie Gorzyckie. Jest rzeką nizinną – południowe krańce
dorzecza sięgają do dolnego Wisłoka.
Na obszarze zlewni dominującą rolę pełni rolnictwo o charakterze gospodarki indywidualnej,
o dużym rozdrobnieniu. Gleby należą do dobrych, urodzajnych. Duży obszar zlewni zajmują lasy –
Puszcza Sandomierska.
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Rzeka Łęg posiada jeden znaczący dopływ – jest nim lewobrzeżna Przyrwa (dawniej zwana
Trześnią, km ujścia 51+600).
Pozostałe dopływy lewobrzeżne Łęgu to:
w km 46+400 – Murynia,
w km 11+000 – Miętus,
w km 2+000 – Potok Strug.
Dopływy prawobrzeżne:
w km 67+600 – Gadka,
-

w km 62+900 – Turka,
w km 47+600 – Grochalka,
w km 30+400 – Dopływ z Maziarni,
w km 8+200 – Osa,
w km 0+300 – Sanna II.

Fotografia 1. Zbiornik Wilcza Wola
(źródło: http://pzwrzeszow.w.interia.pl/satnn.html)

Łęg przepływa przez tereny gmin:
Głogów Młp., Raniżów, Stary Dzikowiec,
Bojanów,
Grębów,
Stalowa
Wola
i Gorzyce.
XX

Na początku lat dziewięćdziesiątych
wieku, po wybudowaniu zapory

o długości 395,0 m i wysokości 8 m,
na Łęgu w miejscowości Wilcza Wola,
powyżej ujścia Przyrwy, powstał zbiornik
retencyjny Wilcza Wola – Maziarnia
o długości około 3 km i szerokości 400600 m, o powierzchni lustra wody ponad
160 ha i pojemności około 4 mln m3. Zbiornik położony jest na terenie dwóch gmin: Raniżów

i Stary Dzikowiec, powiat kolbuszowski. Wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych.

Identyfikacja presji w zlewni rzeki Łęg
Wstępna analiza oddziaływań i wpływów antropogenicznych na obszarze dorzeczy w Polsce
pozwoliła na wyróżnienie 3 grup jednolitych części wód powierzchniowych: niezagrożonych,
zagrożonych i potencjalnie zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Analizie
poddano m.in. znaczące presje na wody powierzchniowe ze strony punktowych i rozproszonych
źródeł zanieczyszczeń, znaczące pobory wody dla celów komunalnych, przemysłowych
i rolniczych, regulacje przepływu wód oraz zmiany morfologiczne części wód.
W odniesieniu do obszaru województwa podkarpackiego, procentowy udział jednolitych
części wód w poszczególnych kategoriach zagrożenia przedstawia się następująco:
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•

jednolite części wód niezagrożone

-

67,9%,

•

jednolite części wód potencjalnie zagrożone

-

15,6%,

•

jednolite części wód zagrożone

-

16,5%.

W odniesieniu do obszaru zlewni rzeki Łęg, procentowy udział jednolitych części wód
w poszczególnych kategoriach zagrożenia przedstawia się następująco:
•

jednolite części wód niezagrożone

-

65%,

•

jednolite części wód potencjalnie zagrożone

-

30%,

•

jednolite części wód zagrożone

-

5%.

Wśród jednolitych części wód zagrożonych niespełnieniem celów Ramowej Dyrektywy
Wodnej, 69% stanowią części wód zaliczone do tej kategorii ze względu na występowanie znaczących
presji ze strony punktowych źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych.
Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby w monitorowaniu stanu wód i ich ocenie, zwrócić
szczególną uwagę na presje jakie występują w danej zlewni.
W zlewni Łęgu presje wywierane są głównie poprzez zrzuty ścieków komunalnych oraz
poprzez pobory wód głębinowych dla celów komunalnych, a także zapotrzebowania wody dla dużych
kompleksów stawowych.
W południowej części zlewni Łęgu, w rejonie Kolbuszowej istnieją trzy kompleksy stawów
rybnych w Weryni, Kolbuszowej i Kłapówce, kolejne kompleksy stawów rybnych znajdują się
w środkowej części zlewni w Wilczej Woli i Grębowie-Borku.
Potrzeby gospodarki wodnej na stawach rybnych sprawiły, że wybudowana została sieć
powiązań pomiędzy zlewnią rzeki Łęg i sąsiednią zlewnią Trześniówki. W środkowej części zlewni
Trześniówki położony jest kompleks stawów w Budach Stalowskich. Stawy te zasilane są wodą
poprzez doprowadzalnik Łęg-Klewiec (międzyzlewniowy przerzut wody z Łęgu). Odbiór wody ze
stawów następuje poprzez odprowadzenia do potoku Klewiec (dopływ cieku Żupawka-Dąbrówka –
zlewnia Trześniówki). Doprowadzenie wody ze zlewni Łęgu do stawów w Budach Stalowskich, jest
głównym węzłem łączącym gospodarki wodne obu zlewni.
Zlewnia Łęgu jest obszarem mało zurbanizowanym. Przemysł skupiony jest w większych
ośrodkach miejskich: Kolbuszowej i Gorzycach (Federal Mogul GORZYCE S.A.). Na jakość wód
rzecznych głównie wywierają wpływ zanieczyszczenia obszarowe, a także punktowe zrzuty ścieków
oraz występujące na tym terenie wody podziemne bogate w żelazo i mangan.
Ścieki z zakładów zlokalizowanych na terenie Kolbuszowej (m.in. z Zakładu Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o., Zakładu Ciepłownictwa) kierowane są na oczyszczalnię
gminną w Kolbuszowej, natomiast ścieki przemysłowe i komunalne (ścieki z zakładu i osiedla
przyzakładowego) z Federal Mogul GORZYCE S.A. odprowadzane są do oczyszczalni gminnej
w Gorzycach. Firma Federal Mogul GORZYCE S.A. specjalizuje się w produkcji tłoków i sworzni
przeznaczonych do pierwszego montażu oraz do remontów silników i sprężarek, felg aluminiowych
do samochodów osobowych oraz odlewów kształtowych ze stopów Al, Mg, Cu.
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W górnym biegu, Łęg jest również odbiornikiem ścieków przemysłowych z zakładu „SariaMałopolska” Sp. z o.o. w Krakowie, Oddział w Przewrotnem. Grupa SARIA jest obecnie jednym
z największych i najnowocześniejszych w Polsce przedsiębiorstw, zajmujących się utylizacją
niejadalnych produktów zwierzęcych i produkcją mączek mięsno-kostnych oraz tłuszczu
utylizacyjnego. W procesie produkcyjnym przetwarzane są odpady z ubojni, rzeźni i zakładów
mięsnych z terenu całej Polski. Oddział w Przewrotnem zaliczany jest do grupy zakładów
przetwarzających odpady poubojowe i kuchenne. W roku 2003 „Saria-Małopolska” Sp. z o.o.
uruchomiła nową biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.
W zlewni rzeki Łęg zlokalizowanych jest dziesięć biologicznych oczyszczalni ścieków
komunalnych, w tym dwie o RLM w przedziale 15000-100000. Oczyszczalnie te eksploatowane są
przez:
-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie,
Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach,
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,
Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu,
Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,
Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim,
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.
Fotografia 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Kolbuszowa (źródło: archiwum WIOŚ)

Emisja ścieków z wymienionych oczyszczalni ma wpływ na jakość wód w zlewni Łęgu.
W ostatnich latach ładunki odprowadzanych zanieczyszczeń ulegają stopniowemu zmniejszeniu,
dzięki realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który nakłada
obowiązek kanalizowania aglomeracji i wyposażania ich w oczyszczalnie ścieków. Realizacja tego
OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI ŁĘG W LATACH 2004 - 2007

10

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

programu, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrektywą 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych, ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu wód
powierzchniowych i osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód do końca 2015 roku. W latach 2003-2007,
w zlewni rzeki Łęg oddano do eksploatacji trzy oczyszczalnie ścieków komunalnych, w tym jedną
(oczyszczalnia w Rusinowie) w ramach realizacji KPOŚK.
W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w zlewni Łęgu projektowana
jest budowa jeszcze jednej oczyszczalni ścieków w m. Widełka (gm. Kolbuszowa).
Fotografia 3. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Rusinów (źródło: archiwum WIOŚ)

Zestawienie znaczących źródeł emisji ścieków komunalnych i przemysłowych w zlewni rzeki
Łęg przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Projektowane
Rok
obciążenie
uruchomienia
RLM
oczyszczalni
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie
2500
2000
– oczyszczalnia w Raniżowie-Borkach
Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach
1467
2004
– oczyszczalnia w Trześni
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej
18000
1998
– oczyszczalnia w Kolbuszowej Dolnej
Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu
618
1996
– oczyszczalnia w Nowym Dzikowcu
1996/
Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie
modernizacja:
4278
– oczyszczalnia w Cmolasie
2004
Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji
1996/
modernizacja:
5260
i Oczyszczania w Majdanie Królewskim
2003
– oczyszczalnia w Majdanie Królewskim
Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji
7350
2005
i Oczyszczania w Majdanie Królewskim
– oczyszczalnia w Rusinowie
Podmiot eksploatujący oczyszczalnię,
lokalizacja oczyszczalni

Odbiornik ścieków/
km biegu rzeki/
strona
Zyzoga-Łęg/
65+500/ prawa
ciek Trześniówka/
1+430/ lewa
Przyrwa/
19+780/ lewa
Olszynka/
7+028/ prawa
Przyrwa/
15+500/ lewa
Murynia/
11+650/ lewa
Murynia/
5+500/ prawa
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Lp.

Podmiot eksploatujący oczyszczalnię,
lokalizacja oczyszczalni

Projektowane
obciążenie
RLM

Rok
uruchomienia
oczyszczalni
2001/

8.

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie
– oczyszczalnia w Grębowie

2700

9.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Zaleszanach
– oczyszczalnia w Kępiu Zaleszańskim

2390

2003

10.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
– oczyszczalnia w Gorzycach

15329

modernizacja:

1.

modernizacja:

2004

1975/

1999
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
„Saria-Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie,
33000
2003
Oddział w Przewrotnem

Odbiornik ścieków/
km biegu rzeki/
strona
Miętus/
7+350/ prawa
Łęg/
10+000/ prawa
Łęg/
3+950/ prawa
Zyzoga-Łęg/
77+730/ prawa

RLM - Równoważna liczba mieszkańców wyrażająca obciążenie oczyszczalni - jest to iloraz rzeczywistego
dobowego ładunku BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni i ładunku pochodzącego od jednego
mieszkańca równoważnego tj. 60 gO2/d.

Warunki klimatyczne w zlewni rzeki Łęg
Zasadniczy wpływ na kształtowanie pogody i klimatu mają czynniki cyrkulacyjne (rzeźba
terenu, kierunki napływu mas powietrza, wysokość nad poziomem morza, stosunki
hydrogeograficzne, szata roślinna).
Zlewnia rzeki Łęg należy do sandomiersko-rzeszowskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej.
Charakteryzuje się ona niezbyt ostrą zimą, umiarkowanie wilgotnym latem, o długim okresie
wegetacyjnym (ponad 220 dni), średnią roczną sumą opadów na poziomie 600-700 mm, o dominacji
wiatrów zachodnich i znaczącym udziale wiatrów południowo-zachodnich. Region ten odznacza się
przewagą korzystnych cech klimatycznych dla rolnictwa. Średnia roczna temperatura powietrza to
około 8oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura lipca waha się od 18°C
do 18,8°C), najchłodniejszym – styczeń (średnia temperatura stycznia wynosi od -3°C do 3,5°C).
Kumulacja niekorzystnych warunków klimatycznych w określonym czasie może być
przyczyną występowania w zlewni rzeki zjawisk o charakterze klęski żywiołowej, to jest powodzi lub
suszy, które mogą być przyczyną znaczących zmian jakości wód.
Na podstawie opracowania „Analiza zagrożenia zjawiskiem suszy hydrologicznej na obszarze
województwa podkarpackiego w 2007 roku” stwierdza się, że w drugiej połowie 2006 roku oraz
w pierwszych miesiącach 2007 roku (z wyłączeniem miesięcy styczeń i luty) utrzymywały się na
obszarze województwa podkarpackiego znaczące deficyty opadów atmosferycznych, co przy
znacznym dodatnim odchyleniu średniej temperatury powietrza w pierwszej połowie 2007 roku,
spowodowało pogorszenie się warunków hydrologicznych w województwie.
Nastąpiło obniżenie poziomu wód gruntowych, a następnie przepływów wód w rzekach
województwa, co skutkowało pojawieniem się w okresie letnim 2007 roku zagrożenia zjawiskiem
suszy hydrologicznej.
Z analizy danych IMGW wynika, że stany i przepływy wód, w głównych rzekach
województwa podkarpackiego, były w miesiącach kwiecień – lipiec 2007 roku najniższe w czteroleciu
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2004-2007, jednak wartości przepływów niższe od wartości średnich najniższych przepływów
z wielolecia (SNQ), które są miarą suszy hydrologicznej, występowały sporadycznie.
Obniżenie się przepływów wody w rzekach województwa skutkowało głównie pogorszeniem
się warunków tlenowych w wodach, co miało swoje odzwierciedlenie we wzroście wartości
wskaźników BZT5 i CHZT na odcinkach, na których zwiększa się wpływ emisji ze źródeł
punktowych.

Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Łęg
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną ocena jakości wód powierzchniowych prowadzona jest
w jednolitych częściach wód.
W zlewni rzeki Łęg występują dwa typy jednolitych części wód:
•

Typ 17 – potok nizinny piaszczysty,

•

Typ 19 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta.

Fotografia 4. Rzeka Przyrwa w m. Nowa Wieś – ciek typu 17 – potok nizinny piaszczysty (źródło: archiwum WIOŚ)

Fotografia 5. Rzeka Łęg w m. Spie – ciek typu 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (źródło: archiwum WIOŚ)
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w 2007 roku, badaniami
monitoringowymi w zlewni rzeki Łęg objął tylko rzekę Przyrwę. Zaprojektowano dwa punkty
monitoringowe na Przyrwie w miejscowościach: Nowa Wieś i Płazówka, reprezentujące jednolitą
część wód powierzchniowych: PLRW2000172198432 Przyrwa do Dąbrówki. Badania prowadzone
w tych przekrojach, objęły elementy jakości fizykochemicznej wód w zakresie grup wskaźników:
fizycznych i termicznych, natlenienia, zasolenia, zakwaszenia, substancji biogennych oraz elementy
jakości biologicznej.
W związku z dostosowywaniem modelu monitoringu jakości wód powierzchniowych do
wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych została,
w stosunku do lat ubiegłych, zredukowana z uwagi na konieczność zaplanowania badań na 3 letni
okres badawczy 2007-2009. W projekcie nowej sieci, opracowanej w oparciu o projekt rozporządzenia
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych, znalazły się nowe, dotychczas niebadane punkty oraz przekroje wchodzące w skład
„starej sieci pomiarowej”.
Dla oceny jakości wód w zlewni Łęgu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w latach 2004-2006, prowadził badania monitoringowe w trzech przekrojach
pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzece Łęg:
-

powyżej zbiornika Wilcza Wola, m. Stece, km 60+900,
poniżej ujścia Przyrwy, m. Spie, km 47+800,
na odcinku ujściowym, m. Gorzyce, km 2+000.

Kontrolą objęto również jakość wód Przyrwy, lewobrzeżnego dopływu Łęgu, w przekroju
zlokalizowanym na ujściowym odcinku rzeki w m. Wilcza Wola, km 0+500.
W poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych, realizowane były programy pomiarowe
zróżnicowane pod względem badanych wskaźników jakości wód oraz częstotliwości wykonywanych
pomiarów, w zależności od pełnienia różnych funkcji wynikających z dyrektyw „użytkowych” oraz
polskich przepisów prawnych. Zakresem badań objęto wskaźniki fizykochemiczne oraz elementy
biologiczne i mikrobiologiczne.

Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Łęg
Klasyfikacja ogólna wód powierzchniowych w latach 2004-2007 prowadzona była w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.
Wody powierzchniowe podzielone zostały na pięć klas jakości, zaś głównym kryterium
kwalifikującym wody do danej klasy jest spełnianie wymagań ustalonych dla wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Kryterium
uzupełniającym są wartości biologicznych wskaźników jakości.

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI ŁĘG W LATACH 2004 - 2007

14

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Rozporządzenie definiuje następujące klasy:
•

klasa I - wody bardzo dobrej jakości

•

klasa II - wody dobrej jakości

•

klasa III - wody zadowalającej jakości

•

klasa IV - wody niezadowalającej jakości

•

klasa V - wody złej jakości

Podstawą określenia klas jakości wody są, zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, graniczne
wartości wskaźników jakości, określone dla każdej z klas.
W 2006 roku dla potrzeb klasyfikacji ogólnej
przeprowadzono badania jakości wód w zlewni rzeki Łęg
w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych. Na Łęgu,
na odcinku: powyżej zbiornika Wilcza Wola do ujścia do
Wisły, rozmieszczono trzy punkty pomiarowe, natomiast

Klasyfikacja ogólna wód w zlewni Łęgu
w 2006 roku (% punktów pomiarowych
w poszczególnych klasach jakości)

jeden punkt zlokalizowano na ujściowym odcinku
dopływu Łęgu – rzece Przyrwa.
Wyniki badań kontrolowanych wód wykazały, że
wśród nich brak jest wód bardzo dobrej (klasa I) oraz
dobrej jakości (II klasa).

Klasę III, określającą wody zadowalającej jakości, stwierdzono w dwóch przekrojach pomiarowokontrolnych (50% punktów): „Spie”, „Gorzyce” na rzece Łęg. W pozostałych dwóch przekrojach
pomiarowo-kontrolnych badane wody zakwalifikowano do klasy IV (wody niezadowalającej jakości –
50%) i charakteryzowały one wody ujściowego odcinka Przyrwy oraz rzekę Łęg w przekroju powyżej
zbiornika Wilcza Wola (pp-k Stece). Nie stwierdzono występowania wód złej jakości (klasa V).
Fotografia 6. Rzeka Łęg, przekrój pomiarowo-kontrolny w m. Stece (źródło: archiwum WIOŚ)
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Wyniki klasyfikacji wód w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych,
zlokalizowanych na rzece Łęg, w latach 2004-2006 wskazują, że jakość badanych wód w tym okresie
ulegała zmianom.
W okresie 2004-2005, w punktach zlokalizowanych na Łęgu, jakość wody klasyfikowano na
poziomie IV klasy. W 2006 roku odnotowano zmianę klasy z IV na III, w punkcie położonym poniżej
ujścia Przyrwy, w m. Spie oraz na odcinku ujściowym rzeki w m. Gorzyce. O klasyfikacji wód Łęgu
decydowały głównie wskaźniki zanieczyszczeń organicznych (ChZT-Mn, ChZT-Cr) i wskaźniki
mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli kałowych) oraz barwa wody,
a w przekroju Stece dodatkowo wskaźniki biogenne (amoniak, azot Kjeldahla, azotyny).
W przypadku dopływu Łęgu – rzeki Przyrwa, jakość jej wód, w przekroju przyujściowym,
w latach 2004-2006 została oceniona w klasie IV. Tu również o klasyfikacji decydowały głównie
wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych (ChZT-Mn, ChZT-Cr) i mikrobiologicznych
(ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli kałowych) oraz barwa wody.
Na wykresach przedstawiono wartości średnioroczne podstawowych wskaźników jakości wód
(BZT5, azotanów, fosforanów) badanych w wodach rzeki Łęg w latach 2004-2006.
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku:
- wartość BZT5 równa 3mg O2/l to wartość graniczna dla II klasy jakości wód,
- wartość azotanów równa 15 mg NO3/l to wartość graniczna dla II klasy jakości wód,
-

wartość fosforanów równa 0,2 mg PO4/l to wartość graniczna dla I klasy
jakości wód.

Wykres 1. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach
górnego odcinka rzeki Łęg w latach 2004-2006
ŁĘG - ppk Stece, km 60,9
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Wykres 2. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach
rzeki Łęg w przekroju poniżej ujścia Przyrwy w latach 2004-2006
mg/l
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Wykres 3. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach
ujściowego odcinka rzeki odcinka rzeki Łęg w latach 2004-2006
mg/l

ŁĘG - ppk Gorzyce, km 2,0
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Wykres 4. Zmiany średniorocznych wartości stężeń fosforanów w wodach Łęgu w latach 2004-2006
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Ocena jakości wód głównego dopływu Łęgu – rzeki Przyrwa
Przyrwa (dawniej zwana Trześnią) jest lewostronnym dopływem Łęgu, uchodzi w km
51+600. Długość Przyrwy wynosi 31,7 km, a powierzchnia zlewni 281,2 km2. Źródłowym dopływem
Przyrwy jest rzeka Nil, która łączy się z rzeką Świerczówką i razem z nią tworzy rzekę o nazwie
Przyrwa. Na terenie Wilczej Woli Przyrwa łączy się z Zyzogą tworząc Łęg. Zlewnia Przyrwy jest
użytkowana rolniczo.
Jakość wód w zlewni rzeki Przyrwa znajduje się pod znaczącym wpływem zanieczyszczeń
pochodzenia komunalnego odprowadzanych z terenu gmin: Kolbuszowa, Niwiska, Dzikowiec,
Cmolas.
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Badania jakości wód rzeki Przyrwa, w latach 2004-2006, prowadzono w jednym punkcie
pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym w przekroju ujściowym, w m. Wilcza Wola, w km 0+500.
Fotografia 7. Ujściowy odcinek rzeki Przyrwa, przekrój pomiarowo-kontrolny w m. Wilcza Wola
(źródło: archiwum WIOŚ)

Jakość wód Przyrwy, w cyklu badawczym 2004-2006 odpowiadała IV klasie (wody
niezadowalającej jakości) ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego wód,
w przypadku stanu fizykochemicznego klasyfikację wód determinowały wskaźniki: zapach, barwa,
ChZT-Mn i ChZT-Cr. Wartości badanych wskaźników jakości wody wskazują jednak na
zmniejszający się wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.
Na wykresie poniżej przedstawiono wartości średnioroczne BZT5 oraz średnioroczne stężenia
azotanów i fosforanów w wodach rzeki Przyrwa w latach 2004-2006.
Wykres 5. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 oraz średniorocznych stężeń azotanów i fosforanów
w wodach rzeki Przyrwa, w przekroju Wilcza Wola, w latach 2004-2006
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Ocena jakości wód rzeki Przyrwa, przeprowadzona w 2007 roku, ma związek z testowaniem
nowego modelu monitoringu wód, i jest jedną z ocen uzyskanych dla okresu przejściowego 20072009.
W 2007 roku badania monitoringowe jakości wód Przyrwy wykonano w dwóch przekrojach
kontrolnych:
m. Nowa Wieś, 26+600 km biegu rzeki (punkt z sieci monitoringu diagnostycznego),
m. Płazówka, km 8+700 (punkt z sieci monitoringu operacyjnego).
Fotografia 8. Rzeka Przyrwa w rejonie miejscowości Płazówka (źródło: archiwum WIOŚ)

Na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanej oceny stwierdzono, że w 2007 roku
jakość wód Przyrwy w pp-k Nowa Wieś odpowiadała IV klasie jakości wód powierzchniowych (wody
niezadowalającej jakości), a w pp-k Płazówka – klasie V (wody złej jakości).
Wyniki badań wykazały, że o jakości wód rzecznych głównie decydują wskaźniki
mikrobiologiczne (stan sanitarny wód). W przypadku pp-k Nowa Wieś, o klasyfikacji wody
zadecydowały także wskaźniki fizykochemiczne: barwa (klasa V) oraz ChZT-Mn i ChZT-Cr (klasa
IV). W pp-k Płazówka, zakres badań fizykochemicznych był ograniczony do wskaźników
wymaganych w monitoringu operacyjnym, z badanych wskaźników najgorszą klasę osiągnęły: ChZTCr i azot Kjeldahla (klasa IV).
Wykonana ocena jakości wód według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego
2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód,
jest dla rzeki Przyrwa bardzo niekorzystna. Z uwagi na małą ilość wskaźników w „lepszych” klasach
(zgodnie z wytycznymi, w 2007 roku monitorowane rzeki różniły się zakresem badanych wskaźników
jakości wody, w zależności od rodzaju prowadzonego monitoringu oraz rodzajów presji, czyli
znaczących oddziaływań antropogenicznych występujących w jednolitych częściach wód), Przyrwa
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została oceniona bardziej rygorystycznie niż rzeki, które były kontrolowane w szerszym zakresie
parametrów i które statystycznie miały mniej wskaźników w „gorszych” klasach.
Przeprowadzone badania i analiza wskaźników jakości wykazały, że wśród monitorowanych
w 2006 i 2007 roku rzek w zlewni Łęgu, jak i w pozostałych zlewniach z terenu województwa
podkarpackiego, brak jest wód o jakości odpowiadającej I klasie. W roku 2006 w zlewni rzeki Łęg,
podobnie jak w roku 2004 i 2005, nie stwierdzono wód o jakości odpowiadającej II klasie. Wody
zadowalającej jakości stanowiły 50% całości przebadanych wód zlewni, 50% przebadanych wód
sklasyfikowano jako wody niezadowalającej jakości (klasa IV). Nastąpiła tu poprawa, w stosunku do
klasyfikacji z lat 2004-2005, kiedy 100% badanych wód ze zlewni Łęgu zaklasyfikowano do klasy IV.
Na niezmiennym podwyższonym poziomie w wodach powierzchniowych zlewni Łęgu utrzymują się
stężenia metali: żelaza i manganu, które mieszczą się w zakresie wartości dopuszczalnych dla
klasy III. Jest to cecha naturalna wód zlewni Łęgu oraz sąsiadującej zlewni rzeki Trześniówki,
związana z występowaniem na tym terenie wód podziemnych „bogatych” w żelazo i mangan.
W 2007 roku modyfikacji uległa sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz sposób
prowadzenia badań jakości wód, w związku z trwającym procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej. W tym okresie, w zlewni Łęgu, badaniom została poddana tylko rzeka Przyrwa, w dwóch
„nowych” punktach pomiarowo-kontrolnych.
W okresie od 2004 do 2006 roku w zlewni rzeki Łęg, zauważalny jest trend nieznacznej
poprawy jakości wód, jakkolwiek w części przekrojów klasyfikacja wód nie zmieniła się, a w części
uległa poprawie (Łęg w przekrojach: „Spie”, „Gorzyce”). Analizując średnioroczne wartości
podstawowych wskaźników jakości wód rzeki Łęg (wykresy nr 1, 2, 3 i 4) oraz rzeki Przyrwa (wykres
nr 5) zauważamy trend polepszania się ich jakości.
Wykaz punktów pomiarowych monitoringu wód powierzchniowych w zlewni rzeki Łęg wraz
ze zmianami ogólnej oceny jakości w latach 2004-2007 przedstawiono w tabeli.
Zmiany ogólnej oceny jakości wód powierzchniowych płynących w zlewni rzeki Łęg w latach 2004-2007
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rzeka
Łęg
Łęg
Łęg
Przyrwa
Przyrwa
Przyrwa

Punkt pomiarowo-kontrolny
nazwa
km
Stece
60,9
Spie
47,8
Gorzyce
2,0
Wilcza Wola
0,5
Nowa Wieś
26,6
Płazówka
8,7

Klasa jakości wód
2004 2005 2006 2007
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
V

Ocena jakości wód w zlewni rzeki Łęg – monitoring celowy
Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji
Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód
spowodowanego azotanami pochodzenia rolniczego oraz ochronę wód przed dalszym
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zanieczyszczeniem. Postanowienia Dyrektywy Azotanowej przetransponowane zostały do polskiego
prawa, między innymi poprzez zapisy w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz
w rozporządzeniach szczegółowych, to jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu
ze źródeł rolniczych oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Jednym z głównych źródeł azotanów w środowisku jest działalność rolnicza. Stosowanie
nawozów zawierających azot i odchodów zwierzęcych jest niezbędne dla rolnictwa, jednak nadmierne
i nieodpowiednie ich użycie, może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska, w szczególności dla
wód przeznaczonych do spożycia. Zwiększone stężenie związków azotu i fosforu w wodach jest jedną
z przyczyn ich eutrofizacji.
Wody powierzchniowe zanieczyszczone związkami azotu to takie, w których stężenia
azotanów przekraczają 50 mg NO3/l.
Do wód zagrożonych zanieczyszczeniem zalicza się wody, gdzie stężenie azotanów mieści się
w granicach 40-50 mg NO3/l, z tendencją wzrostową oraz wody wykazujące tendencję do eutrofizacji,
którą można ograniczyć przez eliminację dopływu związków azotu.
Analiza stanu wód Polski wykonana w 2003 roku wykazała, że na terenie administrowanym
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, obejmującym także obszar województwa
podkarpackiego, wody nie są zagrożone zanieczyszczeniem azotanami w świetle wymagań
Dyrektywy Azotanowej i nie ma potrzeby wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie.
Wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz obszary
szczególnie narażone na zanieczyszczenie podlegają co 4 lata weryfikacji w oparciu o badania
monitoringowe prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
W latach 2004-2006, w ramach oceny poziomu azotanów oraz wskaźników eutrofizacji,
w zlewni Łęgu badaniom poddano wody dwóch rzek w czterech przekrojach pomiarowo-kontrolnych,
natomiast w 2007 roku w sieci tej przebadano jedną rzekę w dwóch przekrojach pomiarowokontrolnych.
Do oceny eutrofizacji wód w rzekach analizowano średnie roczne stężenia fosforu ogólnego,
azotu ogólnego, azotanów i azotu azotanowego oraz chlorofilu „a”, w odniesieniu do wartości
granicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych.
Stężenia azotanów w badanych rzekach, w żadnym pp-k, nie przekroczyły wartości
40 mg NO3/l, czyli w myśl cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, są to wody nie
zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych
Również w zakresie wskaźników charakteryzujących eutrofizację wód, nie stwierdzono
przekroczenia wartości granicznych. Natomiast podwyższone stężenia biogennych związków azotu
(azotany, azot azotanowy) wystąpiły w 2004 roku, w przekroju Łęgu powyżej zbiornika Wilcza Wola
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oraz na ujściowym odcinku rzeki Przyrwa. Badania wykonane w 2007 roku, w pp-k monitoringu
operacyjnego na rzece Przyrwa w m. Płazówka, także wykazały podwyższone wartości związków
azotu. Zaznaczyć jednak należy, że związki te nie pochodzą ze źródeł rolniczych lecz z punktowych
lub obszarowych źródeł emisji ścieków komunalnych.
W przypadku rzeki Łęg najwyższy poziom eutrofizacji wód obserwuje się w przekroju
zlokalizowanym powyżej zbiornika Wilcza Wola (m. Stece, km 60,9). Z biegiem rzeki stężenia
azotowych wskaźników eutrofizacji z reguły obniżają się, natomiast fosfor ogólny i chlorofil „a”
osiągają maksymalne poziomy w różnych przekrojach, w poszczególnych latach badań.
W okresie od 2004 do 2006 roku stwierdza się generalnie spadek poziomu wskaźników
eutrofizacji wód w zlewni rzeki Łęg.
Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki Łęg w latach 2004-2007
Ilość
punktów

Ilość
punktów
z przekroczeniami

Łęg
Przyrwa

3
1

-

Łęg
Przyrwa

3
1

-

Łęg
Przyrwa

3
1

-

Przyrwa

2
Wartości graniczne1/:

Rzeka

1/

Wskaźniki eutrofizacji (stężenia średnioroczne)
azot
azot
fosfor
azotany
chlorofil „a”
azotanowy
ogólny
ogólny
(mgNO3/l)
(μg/l)
(mgN-NO3/l)
(mgN/l)
(mgP/l)
2004 rok
6,18-9,54
1,40-2,15
2,255-4,53
0,098-0,116
4,875-18,325
9,16
2,07
3,15
0,138
2,87
2005 rok
5,15-6,94
1,165-1,57
2,14-2,95
0,117-0,131
3,055-18,65
6,68
1,51
2,62
0,163
3,075
2006 rok
4,13-4,92
0,93-1,11
1,985-2,81
0,097-0,132
3,325-9,65
6,15
1,39
2,44
0,109
2,85
2007 rok
4,325-9,08
0,98-2,05
2,14-3,96
0,080-0,128
3,675
10
2,2
5
0,25
25

Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12. 2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

Na wykresie przedstawiono średnioroczne wartości stężeń azotanów w wodach Łęgu, w latach
1996-2006, w pp-k zlokalizowanym na ujściowym odcinku rzeki, w km 2+000 (m. Gorzyce). Badania
prowadzone w tym przekroju pozwalają ocenić zmiany jakość wód Łęgu, wprowadzanych do
odbiornika – rzeki Wisły.
Wykres 6. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach ujściowego odcinka rzeki Łęg
w latach 1996-2006
mg/l
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Porównując skrajne lata badań – rok 1996 i 2006 widzimy niewielki spadek średniorocznych
wartości azotanów z poziomu 4,54 do 4,13 mg NO3/l. Spadek zawartości azotanów nie jest
równomierny, przeplatany jest okresami wzrostu poziomu azotanów. Stosunkowo wysoką
średnioroczną wartością azotanów (6,18 mg NO3/l) charakteryzowały się wody Łęgu w 2004 roku.
Fotografia 9. Ujściowy odcinek rzeki Łęg, przekrój pomiarowo-kontrolny w m. Gorzyce (źródło: archiwum WIOŚ)

Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych transponuje do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy Rady 78/659/EWG w sprawie
słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb. Celem tej dyrektywy
jest ochrona lub poprawa jakości wód będących naturalnym środowiskiem życia ryb oraz wód, które
w przypadku zmniejszenia lub wyeliminowania zanieczyszczenia, mogą stać się środowiskiem życia
ryb.
Rozporządzenie wyróżnia dwa rodzaje wód, wody dla ryb łososiowatych oraz wody dla ryb
karpiowatych.
Według rozporządzenia, wodami dla ryb łososiowatych są wody, które stanowią lub mogą
stanowić środowisko życia ryb należących do gatunków takich jak: łosoś, pstrąg, lipień oraz ryb
z rodziny Coregonidae.
Wody dla ryb karpiowatych to takie wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko
życia populacji ryb należących do rodziny karpiowatych lub innych gatunków, takich jak szczupak,
okoń oraz węgorz.
OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI ŁĘG W LATACH 2004 - 2007

23

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Woda, która stanowi lub może stanowić naturalne środowisko życia ryb łososiowatych
i karpiowatych powinna spełniać określone wymagania co do temperatury, odczynu, zawartości tlenu
rozpuszczonego, BZT5, azotu amonowego, niejonowego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego,
całkowitego chloru pozostałego, cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej. Nie może zawierać
związków fenolowych i węglowodorów ropopochodnych w ilościach powodujących pogorszenie
smaku ryb, tworzenie widocznej warstwy na powierzchni i szkodliwe skutki dla ryb.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, dla każdego regionu wodnego na terenie Polski, opracowane
zostały wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
Rzeki województwa podkarpackiego zgodnie z wykazem, opracowanym przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, zostały zaliczone do dwóch typów wód: łososiowych lub
karpiowych. Zlewnię rzeki Łęg zaliczono do wód karpiowych.
W latach 2004-2007 ocenie przydatności wód do bytowania ryb, w oparciu o obowiązujące
przepisy, poddano w zlewni Łęgu trzy rzeki (Łęg, Przyrwę, Turkę) w pięciu przekrojach pomiarowokontrolnych.
Badania wykazały, że w objętych kontrolą pp-k woda nie spełniała kryteriów określonych
w rozporządzeniu i oceniono ją jako nieprzydatną do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
Negatywna ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych, spowodowana była
niedotrzymaniem dopuszczalnych wartości wskaźników jakości określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku. Wskaźnikami degradującymi jakość wody
we wszystkich przekrojach pomiarowo-kontrolnych były azotyny. O wyniku oceny wód,
w poszczególnych pp-k, zadecydowały również wysokie stężenia następujących wskaźników:
•

Łęg: ppk Stece – azot amonowy, niezjonizowany amoniak, fosfor ogólny,

•

Łęg: ppk Spie – fosfor ogólny, okresowo: BZT oraz azot amonowy,

•

Łęg: ppk Gorzyce – fosfor ogólny,

•

Przyrwa: ppk Wilcza Wola – fosfor ogólny i azot amonowy,

•

Przyrwa: ppk Nowa Wieś – fosfor ogólny.

Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zlewni rzeki San
w latach 2004-2007
Lp

Rzeka

1.

Łęg

2.

Łęg

3.

Łęg

4.

Przyrwa

5.

Turka

6.

Przyrwa

Punkt pomiarowy
nazwa
Powyżej zbiornika Wilcza
Wola, m. Stece
Poniżej ujścia Przyrwy,
m. Spie
Ujście do Wisły,
m. Gorzyce
Ujście do Łęgu,
m. Wilcza Wola
Ujście do Łęgu,
m. Poręby Wolskie
m. Nowa Wieś

2004

2005

2006

2007

60,9

nieprzydatne

nieprzydatne

nieprzydatne

nb

47,8

nieprzydatne

nieprzydatne

nieprzydatne

nb

2,0

nieprzydatne

nieprzydatne

nieprzydatne

nb

0,5

nieprzydatne

nieprzydatne

nieprzydatne

nb

0,4

nb

nieprzydatne

nb

nb

26,6

nb

nb

nb

nieprzydatne

km

nb – nie badano
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Ocena jakości wód na podstawie badań makrobezkręgowców bentosowych
Według Ramowej Dyrektywy Wodnej, monitoring biologiczny rzek powinien obejmować
badania następujących zespołów organizmów:
• florę wodną (fitoplankton – drobne organizmy roślinne przemieszczające się w zależności od
prądów wodnych, makrofity – rośliny porastające brzegi i dno rzek oraz fitobentos – drobne
organizmy roślinne zamieszkujące dno rzek),
• makrobezkręgowce bentosowe (denne),
• ryby.
W krajach europejskich do oceny rzek najpowszechniej stosowane są makrobezkręgowce
bentosowe.
Badania tego zespołu organizmów ukazują długotrwałe skutki oddziaływań
antropogenicznych, których nie jest w stanie wykryć rutynowa analiza chemiczna wody. O wyborze
tej grupy organizmów jako organizmów wskaźnikowych zadecydowało kilka ich cech
charakterystycznych. Denne bezkręgowce są zwykle w ciekach grupą dominującą. Praktycznie stale
zasiedlają dany odcinek rzeki, są mało ruchliwe. Ich cykl życiowy jest długi, a więc zmiany
w składzie gatunkowym lub w liczebności odzwierciedlają długookresowe zmiany w środowisku.
Makrofauna jest też w porównaniu z innymi grupami organizmów, stosunkowo łatwa do analizy
systematycznej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na obszarze zlewni Łęgu,
wykonał badania makrobezkręgowców bentosowych w 2005 roku, w dwóch punktach pomiarowokontrolnych. Badaniami objęto przekrój Łęgu powyżej zbiornika Wilcza Wola oraz przekrój rzeki
w odległości 2 km od ujścia do Wisły.
Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu biologicznego
(makrobezkręgowce bentosowe) w latach 2004-2006

1.

Punkty pomiarowo-kontrolne
Lata badań
rzeka
nazwa punktu
km miejscowość - gmina 2004 2005 2006
U
Łęg Powyżej zbiornika Wilcza Wola 60,9 Stece - gm. Raniżów
-

2.

Łęg

Lp.

Ujście do Wisły

2,0 Gorzyce - gm. Gorzyce

-

U

-

Wyniki klasyfikacji jakości wód na podstawie makrobezkręgowców bentosowych,
w badanych punktach pomiarowych, różniły się o jedną klasę. W górnym odcinku Łęgu ocena jakości
wód według makrobezkręgowców przedstawiała się mniej korzystnie i odpowiada klasie II, natomiast
na odcinku ujściowym rzeki jakość wód została zakwalifikowana do klasy I. Wyniki badań
makrobezkręgowców bentosowych są spójne z oceną fizykochemiczną wód Łęgu, która wskazuje na
poprawę parametrów wód wzdłuż biegu rzeki.
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Fotografia 10. Rzeka Murynia w rejonie zrzutu ścieków
z oczyszczalni w Rusinowie (źródło: archiwum WIOŚ)

Fotografia 11. Topola nadgryziona przez
bobry nad brzegiem Muryni, m. Rusinów
(źródło: archiwum WIOŚ)

PODSUMOWANIE
Rzeka Łęg jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Cała zlewnia Łęgu, o zawikłanej sieci
rzecznej, znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. Duży obszar zlewni zajmują lasy –
Puszcza Sandomierska, które decydują o jej walorach turystyczno-krajobrazowych. Wśród
różnorodnych siedlisk leśnych, od borów suchych po bagienne, zachowały się tu tereny lasu
o charakterze puszczańskim. W górnym biegu Łęgu zlokalizowany jest zbiornik Wilcza Wola.
W zlewni Łęgu znajdują się obiekty będące źródłem presji wywieranych na środowisko
wodne, m.in. ujęcia wody dla dużych kompleksów stawowych oraz oczyszczalnie ścieków, z których
ścieki odprowadzane są bezpośrednio do Łęgu (oczyszczalnie w Przewrotnem, Raniżowie-Borkach,
Kępiu Zaleszańskim i Gorzycach) lub pośrednio – poprzez dopływy (gminne oczyszczalnie
w Kolbuszowej, Cmolasie, Trześni, Dzikowcu, Majdanie Królewskim, Rusinowie, Grębowie).
Na podstawie przeprowadzonych badań monitoringowych, stwierdza się, że jakość wód
w zlewni Łęgu, w 2006 roku, była w dwóch przekrojach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na
rzece Łęg w m. Spie i Gorzyce – zadowalająca (klasa III), w pozostałych dwóch przekrojach: na Łęgu
w m. Stece oraz na ujściowym odcinku Przyrwy w m. Wilcza Wola, jakość wody oceniono jako
niezadowalającą (klasa IV).
W okresie 2004-2005, w punktach zlokalizowanych na Łęgu, jakość wody klasyfikowano na
poziomie IV klasy. W 2006 roku odnotowano poprawę jakości i zmianę klasy wody z IV na III,
w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonych poniżej ujścia Przyrwy w m. Spie oraz na odcinku
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ujściowym rzeki w m. Gorzyce. Analiza fizykochemiczna wód oraz ocena makrobezkręgowców
bentosowych wskazuje na poprawę parametrów wód wzdłuż biegu rzeki Łęg.
Klasyfikacja rzeki Przyrwa w latach 2004-2006 nie uległa zmianie, ale analiza
średniorocznych wartości podstawowych wskaźników jakości, wskazuje na pewną poprawę jakości jej
wód.
W badaniach prowadzonych w latach 2004-2006 stwierdza się generalnie spadek poziomu
wskaźników eutrofizacji, w tym azotanów, w zlewni rzeki Łęg.
Ocena wód rzeki Przyrwa przeprowadzona w 2007 roku, w związku z testowaniem nowego
modelu monitoringu, jest jedną z ocen uzyskanych dla okresu przejściowego 2007-2009 i wraz
z pozostałymi ocenami przeprowadzonymi w tym okresie, będzie miała zasadnicze znaczenie dla
przyszłych ocen jakości wód powierzchniowych, to jest ocen, które zostaną wykonane po pełnym
wdrożeniu wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustaleniu referencyjnych warunków tzw. dobrego
stanu ekologicznego wód.
W celu poprawy stanu wód, w zlewni Łęgu zaplanowane zostały prace związane z realizacją
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to jest budowa oczyszczalni ścieków
w m. Widełka oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w szczególności na obszarach wiejskich).

Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury Tarnobrzeg
na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
Tarnobrzeg, grudzień 2008 r.
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