Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2011 roku
W 2011 roku WIOŚ w Krakowie w 15 p.p.k realizował program monitoringu diagnostycznego, w 42
p.p.k. program monitoringu operacyjnego (w tym badania wód w obszarach chronionych), a także w
2 p.p.k. program monitoringu badawczego. Realizowano badania wód granicznych w ramach
dwustronnej umowy z Republiką Słowacką. Badania i pomiary prowadzone były w naturalnych i
silnie zmienionych jednolitych częściach wód rzecznych. Przebadano wody rzek łącznie w 77
punktach pomiarowo-kontrolnych (p.p.k.), a także 3 zbiorniki zaporowe w 4 punktach (Zbiornik
Dobczycki, Zbiornik Sromowce, Zbiornik Czchów).
Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych jakości jednolitych części wód powierzchniowych
monitorowanych w województwie małopolskim w 2011 roku

Na podstawie zrealizowanego monitoringu wód Inspektorat wykonał ocenę stanu/potencjału
ekologicznego oraz stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcw) zgodnie
z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. 2011. Nr 257, poz.1545) oraz Wytycznych GIOŚ.
Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczają elementy
biologiczne wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne (w tym
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne). W p.p.k. w których zrealizowano
program monitoringu diagnostycznego – badano 3 elementy biologiczne tj. fitobentos, makrofity i
makrobezkręgowce bentosowe, a w programie monitoringu operacyjnego badano fitobentos.
Elementom hydromorfologicznym przypisano w naturalnych jcw klasę I, natomiast w sztucznych i
silnie zmienionych jcw przypisano zarówno klasę I tj. maksymalny potencjał ekologiczny (kanały
będące drogami wodnymi, cieki z zaburzeniami przepływów spowodowanych pracą małych
elektrowni i zapór) oraz klasę II, czyli dobry potencjał ekologiczny (pozostałym sztucznym i silnie
zmienionym jcw). Elementy fizykochemiczne obejmują wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny
wód, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne
oraz wskaźniki chemiczne z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych.
Klasyfikację wskaźników fizykochemicznych wykonuje się poprzez porównanie wartości
średniorocznych wyrażonych jako średnia arytmetyczna z wartościami dopuszczalnymi ustalonymi dla
dwóch klas jakości: I klasa oznacza stan bardzo dobry i II klasa stan dobry. Wskaźniki, których
stężenia przekraczają wartości dopuszczalne dla II klasy, określa się jako poniżej stanu dobrego lub
potencjału dobrego dla wód silnie zmienionych lub sztucznych. Dla zanieczyszczeń niesyntetycznych
średnioroczne stężenia porównywano z poziomami odniesienia tych substancji w wodach
powierzchniowych. Według wytycznych, jeśli średnioroczne stężenia nie przekraczały określonych
dla nich w/w poziomów - wskaźnik klasyfikowano w I klasie, natomiast gdy poziom odniesienia
został przekroczony z zachowaniem wartości dopuszczalnych parametr klasyfikowano w II klasie.
Stan chemiczny wód powierzchniowych określają stężenia substancji priorytetowych i innych
substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikowany jest jako
dobry lub poniżej dobrego. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli równocześnie
wartości średnioroczne stężeń i stężenia maksymalne (90 percentyl) nie przekraczają środowiskowych
norm jakości określonych w rozporządzeniu z 2011 r. Warunkiem koniecznym do wykonania
klasyfikacji stanu chemicznego jest spełnienie dla stosowanych metod badawczych ustalonych
kryteriów jakościowych w zakresie wyników i uzyskanie nie mniej niż 12 wyników w ciągu roku dla
każdego klasyfikowanego wskaźnika. Przekroczenie wartości granicznych dla jednego ze wskaźników
kwalifikuje wody jako poniżej stanu dobrego.
Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa się jako wypadkową wyników
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz wyników klasyfikacji stanu chemicznego jcw. Stan
wód jest dobry, jeśli zarówno stan ekologiczny części wód jest co najmniej dobry (lub potencjał
ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa
warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się jako zły. Ocenę stanu jednolitych części wód
można wykonać także w przypadku, gdy brak jest klasyfikacji jednego z elementów składowych
oceny stanu wód, a element klasyfikowany (stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny) osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych. Wówczas stan wód oceniany jest jako zły.
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki opracowanych ocen za 2011 rok.
Tabela 1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego w badanych jednolitych
częściach wód rzecznych objętych programem monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i
badawczego
Tabela 2. Ocena końcowa monitorowanych jcw występujących w obszarach chronionych
Tabela 3. Ocena badanych w 2011 roku zbiorników zaporowych

