w dniu
ornótvienielr'ynikówbadańjakościrród potoku Mal.kórrka pl.zeprorvadzonych
.rv
.
(fią.kochemia
pobór)
przez
Wojervódzki
(biologia)
r.
II
16.07.2015r,
i dniu 19.08.2015
Insnektorat Ochronv Srodon'iska rv Rzeszorvie.
Badania potoku Malkówl€

w rar,naclr nonitolingu

badart'czego/s zosta,ly zapJanowane z

częstotliu'ością
4 poborów w dr'ugiejpołowie 20l5 loku.
Pierwsze badania potoku MarkóWlia Zostały przępfowadzollę p,|Zez Wojewódzlii Inspektorat
oclrrony Ślodorviska w Rzeszou'ie w Óliu 16.07'2015 r. rł'związku z interwencją skięl.owanq do tut.
Inspektomfu. dotycząc4zalieczyszczenia ]l,ód potoku.
badali z pielwszej serii polr-riarorvej/]\ł'raz Ze stosown)ł],lkonentarzerrl/2 WIoŚ

Wyriki

rv

Rzeszou'ieprzekazałStaloście
Łalicuckienlupismemzlak WI.?023' 190.20l5.RC z dnia 03.08.2015r'
Badania pl zeprowadzonetv dniu 16.07.2015 l. oprócz rvskazników fizykoclreniczlych obejnrowa'ly
talĆe elell]el]t biologiczny (fitobentos) najbadziej wlaŹliwy na oddział1t'anie ścieków komutlahych'
W1niki badati fitobentosu nie ZostałypzedstaY'ione w pient'szyl ontówieniu z uwagi na czasocltłolrny
pIoces oznaczania poszczególnych otganizrrórł' l'skaźrrikorłych oa dzięń sporządzelia pienvszego
omówienia' wyliki nie by:ly dostępne).W zrt'iązku Z powyŻszym wynilri badań ęlęnentórv biologicznyclt
p].ezentuje się w nilriejszJ_[l onrówieniu wIaZ Z konęltaŹenr

do w1ników

badali elenretltórv

fi4 Locherrriczrych z drugiejserii porniarorre.j.
Badanja

w

zaklesje

elenlentów

biologicznyclr'

podobrrie jak

badania ws]<aŹtri]<órv

olnyclt (ppk): 1. ppk pov)żej
fizykocherrriczlych' przeprov,adzono w fiZech punktaclr ponriarowoJ<ontI
wylotu kolektora z oczyszcza|ni ściekólv rv Ma&owej, 2' ppk poniżęj wylotu kolektola z oczyszcza)ni
dla ocely stanujednolitej
ściekóww Markorł'ej,3. ppk w lejo]rie wsi Ur.zejowice(punkt replezentat},\Ą'n1'
cZęści\l'ód).
q'yk3ząłyzły starrwód potolruMa <ówkawe wszystkich
Wyrriki badali elenentów bio]ogicz]ryc]1/3
w/w punktach ponialowo-konbolnych. Najgor.sząjakośćlvód stwierdzono rv punkcie zlokalizowanyrr
6 rtyniosla t tynl
poniżej kolel(ora oczyszczalni ściekóww Malkoxej (rvartość
Io (indel<soJ<rzenll<olry)
punkcie 0,l04, co oznacza zly stanekoIogiczny).Nieco Iepszą.jakkolwiek sklasyfikorvanqlórvnięż w Zł}nl
statie ekoJogicznyn wańośćwskaźlika Io, strt'ierdzonow punlrciepomiarowo-konfiohym w Urzejowicaclr
0o:0,l35). w świetleplzeptowadzon'vchbadali llajlepszą jakościąodznaczaj|ąsię rvody początkowego
odcinka potoku, to jest odcinka połoŹonegopo\\yŻęJ oczyszczalrti ścięków w Malkowej, W punkcie
pom jarcwo.kontroln1''nt
zIokalizorvanynrpowyżejwylotu kolęlitora Z oczyszczaLli lv Markowej v.aftośćIo
wyniosła 0,346, co ozlacza uniarkowany stan ekologicary wód potoku. Zgodlie
rozpotzqdzrlia

z p].zepisami

Mirristra Srodowiska z dnia 22 pażdzierrika 2014 t.16,każdy Z przedstawionych pow).Źęj

wylików badania fitobentosu(u,skaż1ikIo)' ostateczrrieklas1fikuje wody poto](uW stanie Zb'n'
Zły stan wód potwieldziĘ w1.nikibadarielenrentówfizykochemicznyclr/l przeprowadzonychw dniu
16.07.2015roku (I seda pomiarona).
Podobnie badania ęlenrentówfizykochemiczlrych/aplzeprowadzone w dniu 19'08.2015 I' w lamach
drugiego poboru, w14<azały
zły stan wód sporvodowarrydopĘt'enr ściekówkomurralrlych'
Wyrriki badań elenentóW fizykochenriczlyclria przeplowadzonych w czasie zzutu ścięków z
oczyszcza)ni w Markowej rv dniu 19.08.20l5 r'. we ivszystkich punktach pomialowo-kontlolnych wykazaĘ
bardzo w1'sokie waftościplawie wszystkich omaczanych wskaŹników jakości wody (BZTs. ChZT-Cr,
zawiesilra ogóltla, azot ogólny, {bsfor ogólny)' przy j ednocześuiebaldzo niskiej zawaItościtIenuw wodzię.
Jednostkowe stężeniaw/w rvs]<aźni]<óu.
w ztraczQcymstoplliu przę]{locZyły wafiościglaniczre. oloęślone
2014 l oku/6.
iu Min istraSI.odotl'islla
z dnia 22 paŹdziernika
dla dobregostanuekologiczlegow t.ozporządzen
Przy tak w)'sokich jednostkowych stężeliach wsliaŹrriliów' nie s4 zachov'attetalde $ynagania dIa stężęti
śr.ednich.JeŹeli śIedniestężenjabadanych wskaŹllików jakości wód pr.zekmczająu,a{ości graIriczre
lt'ówczasjako stan Zły'
określolredla dobręgo stanu ekologiczrego. stan tl.ód określarr1,jest

W odniesierriu do wr'rlikólł. l]adali e]elnelltów fizy1iochenicznycil p1zepfowadzon)'ci]w dllju
16.0,7'2015 r. (I seria badati), uyuiki badań elenientóW fizykochentlcznych przeplov,adzonych tv dniu
wód potoku Markóv4<a.NaleĄ
l9.08'2015 r' (II sel ia badali) wskazLrjąna istotne pogorszenie się jai<ości
nadnielric, że istotny wp,bm' l1a pogorszenle się jakości wód

potoku Mar*ów]<a w

sieł]niu

20l5 r.'niała niekor4'stna syhlacja lryÓ.oneteorologjczna W Zlewli potoku (susza).co potwierdzająv1'niki
ponialów natęŹelriapŹepbT'u w cieliu, lvykonanew dniach l6.07'2015 r. i l9'08.2015 I. w pulktach
pot,niatowo_ kontrolnych zlokalizowanych powyżęj i poniżęj\^)'lotukolektolą z oczyszczaIti ściekóu'w
plzepływu,zrrierzonymw dniach l6.07.2015r. i 19'08'2015r.
Marliowej.RóŹrricaponriędzynatężęniem
w punkcie pomiarowo kontrolnyn zlokalizowanynr powyżej wylotu kolektola z oczyszczalni ścieliów'
wyliosła w czasje z.zutl ściekó\Ą'ok. 60% (198 m3,4rw lipcu i 79 nr3/lrw sierpniu), natonliast lóŻlica
poniędzyrratęŹęnięnpzepĄlvuzniezonyrrwdniachl6.07'2015I'il9.08.20l5r'wpunkcieponriarowo
- kontrolnym Z|okalizol'any,n poniŹej \Ą'y1otukolektota z oczyszcza|ti ścieków,$T[ios.ław trakcie azufu
ściekórvponad 8% (302 nr3lhrv lipcu i 277 nj/h w sierpniu)' znacz4ca fóŻn]aaw natężeniupl.zep\1tl.uw
dniach 16'07.2015l' i 19'08'2015r' w punkcieponriarou.o- kontroh]ymzlol<alizowanylpowyżejw),lotu
się niekozystn1'ch
kolektora z oczyszczahi ścieków w Mal.kowej, by'łasporvodowana utlz)'n1}rł'arrienr
warunkórr' hydt.olneteol
ologiczrr)'clr porrriędzy tenrrinanri badarl. NatęŹenie pl zepĄw,u rv punkcie
porrriarowo- kontlolnynr zIolralizowan1nrponiżejwylotu kolęktorc z oczyszczalni ściekówrv Malkowej'
dętenninowanejęSt głót'nie popzez wielkośća.zutu ściekówz oczyszczalni' Poniar natężeniapzeptyrr'u
wod1lw pg1.ku wy'.onarryw czasie zzufu ściękóww dniu l9.08.2015 r. u1'kazał'że W potol , w punkcię
pomiarowo - kontroh]yn z]okalizowanyl po\\'yŹejkoleldola ściekowego'rlatęŹenieplzepł)ĄĄ.uvynosiło
79 mr/h. natonriastw punkcie poniarowo - konfolnynr zlokalizowanyn po[iŹęj kolektora 277 tlt3/Lt
(lóżnica l98 m3,łt)'Z porniarl w}'nika, żew objętościplzep'[.rvającejrv korycie potoku nrieszaniny,ścielii
z oczyszcza1li w Markowej stanol'iły ponad 70% (w dniu |6.0,1.20l5r' było to 30%/,).
Pehra ocęna stanu wód

poto]o Malkówka

(JCWP

Markówka),

Zostanie wykonatra po

przeprowadzeniu konpletnego mo[itoringu badawczego i będzie uwzględrriaćrtryniki badań elenentów
fizykocltenricznyclr (dane uzyskane z 4 poborórv)' a takŹę wyżej plzedstawione wyniki badati elęnentó\v
biologiczrl'cl.
Ponadto ocena uzupetnionaZostanięo wyniki badali dodatkowych' któIe Zostanqpzeprowadzone z
częstotli\Ą'ościq
4 pobot.ów rv IV ku,ar1alę2015 r' w 2 punktach ponriarowo-kontrolnych,Z]okaljzowanych
powyŹej i poniżejoczyszczalni ściekórvrv Miku]icaclr'
Podstarm
ur{ronania
badarii opracorrania:
r.r
Sprarvozdanie
z badari
nodyNr L.7072.219.1.2015
z dnia23.07.2015
pEeprorradzorr)'cb
rr'dniu \6.0,7
.2015r' pftez
\łódpotoloMad(ó\ł1G
otló\\'ienie\\'}nil(ów
badalijakości
Wojeuódzki
lnspektolatoclx.on}s|odo\lisLau'Rzeszorviezdnla28'07']015r.
r.:
3. Spralozdanie
z badari
\vodl'NrL.7072.2I9.3-5.2015
z dnia18.08.2015
r.:
4. Spralozdanie
z badari
nodl Nr L.7072.219.6.2015
z dnia26.08.2015
20l l r. rl' sprawielbml i sposobupr.o\'adzenia
5' Rozporządzer'rie
N'Iirristr.a
Śr.odoq'islia
z drrial5 listopada
jednoliĘ'ch
(Dz' U' z201| r. Nr 258poz.1550ze
n]onitońngu
części
rvódporvierzclrniolr1clr
i podzienrn;'clr
l.
2.

6'

frnra11.),
Rozpol.ządzenieMinistr.aŚrodowiska z dnia f2 paźl'ziernika2014l' rt' sprarr.iesposobuklasyfikacji stanu
noffrjal(ościdla substalrcjipriol].|eto\Ę'ch
oraz śIodo\\'islio\\J'ch
.jedlolit1'clrczęścirvód porr'ierzchrriorr1'ch
(Dz. U. z 2014r. ooz. | 482).
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