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1. DANE PERSONALNE 
 

Imię i nazwisko habilitanta: dr in ż. Andrzej BOGDAŁ 

Data i miejsce urodzenia: 14. 07. 1973 r., Krynica-Zdrój 

Miejsce pracy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł ątaja w Krakowie, 
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, 
al. Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków  

 

2. WYKSZTAŁCENIE 

IX.1988–VI.1993 r. Tytuł technika elektryka – dyplom obroniony z wyróżnieniem w Technikum 
Kolejowym w Nowym Sączu. 

X.1993–VI.1998 r. Magister inżynier inżynierii środowiska – jednolite studia magisterskie na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, kierunek Inżynieria Środowiska.  

13.X.2004 r. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Kształtowanie Środowiska 
– Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii 
Środowiska i Geodezji. 

INNE FORMY EDUKACJI 

X.1999–VI.2001 r. Kurs języka angielskiego w Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie – 2 certyfikaty. 

X.2008 r. Tygodniowy staż dydaktyczno-naukowy w Turyngii (Niemcy) w ramach 
Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da 
Vinci, pn. „Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarach wiejskich” – certyfikat. 

X. 2010 r. Tygodniowy staż dydaktyczno-naukowy w Turyngii (Niemcy) w ramach 
Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da 
Vinci, pn.: „Gospodarka wodna na obszarach wiejskich. Dyrektywa 
wodna” – certyfikat. 

X.2011–VI.2012 r. Studium Pedagogiczne dla nauczycieli akademickich w Centrum Pedago-
giki i Psychologii Politechniki Krakowskiej – dyplom ukończenia. 

X.2013–II.2014 r. Staż praktyczny w przedsiębiorstwie Pracownia Projektowa Marcin Golon-
ka w Nowym Sączu, w ramach projektu „Wiedza, praktyka, współpraca – 
klucz do sukcesu w biznesie” współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – zaświadczenie. 

XII.2014 r. Warsztaty, pn. „Aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem narzę-
dzi informatycznych", które były realizowane z ramach projek-
tu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – zaświadczenie. 

3. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

X.1998–VII.2005 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – asystent naukowo-
dydaktyczny w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska i Geodezji. 
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VIII.2005–nadal Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersy-
tet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) – adiunkt naukowo-
dydaktyczny w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska na 
Wydziale Inżynieria Środowiska i Geodezji. 

4. PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ 

VI.1998 r. Obrona pracy magisterskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, pt. „Zmienność 
przestrzenna właściwości fizyko-wodnych i fizykochemicznych gleby 
na poletkach doświadczalnych w Chełmie k/Krakowa” – promotor 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Boroń. Praca została wyróżniona nagrodą im. 
prof. Franciszka Hendzla, przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych NOT. 

18.V.2001 r. Otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 
promotor dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski. 

13.X.2004 r. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Geodezji Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
pt. „Wpływ rolnictwa i osadnictwa wiejskiego na kształtowanie jakości wód 
powierzchniowych w mikrozlewniach podgórskich” – promotor dr hab. inż. 
Krzysztof Ostrowski, prof. AR, recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Ko-
strzewa i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda. Na wniosek recenzentów 
praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału.  

 
 

5. OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNO ŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy, wdrożeniowy i inżynierski obejmuje 133 pozycje, w 

tym 53 opublikowane recenzowane prace naukowe [zał. 4: A.1.1–A.1.4; B.1.1–B.1.8; B.2.1–

B.2.41], 9 opublikowanych prac o charakterze popularno-naukowym [zał. 4: A.2.1–A.2.2; B.3.1–

B.3.7] oraz 71 opracowań nieopublikowanych [zał. 4: praca magisterska; rozprawa doktorska; 

A.4.1–A.4.9; A.5.1–A.5.32; B.5.1–B.5.11; B.6.1–B.6.17]. Są to głównie prace zespołowe, z których 

53 oryginalne prace twórcze oraz 9 prac popularno-naukowych opublikowałem w 21 czasopismach 

naukowych (dwie pozycje równolegle w języku polskim i angielskim), z tego 17 artykułów ukazało 

się w języku angielskim (tab. 1). Łączna suma punktów za oryginalne prace twórcze wynosi we-

dług punktacji MNiSW 394 (tab. 2), z czego 144 punkty to mój udział indywidualny (do dnia 29 lu-

tego 2016 r.). 

W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora  na mój dorobek składały się 4 opublikowane 

recenzowane prace naukowe [zał. 4: A.1.1–A.1.4] i dwie popularno-naukowe [zał. 4: A.2.1–A.2.2] 

oraz 43 prace nieopublikowane [zał. 4: praca magisterska; rozprawa doktorska; A.4.1–A.4.9; 

A.5.1–A.5.32]. W tym okresie, za oryginalne prace twórcze łączna suma punktów wyniosła 8. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  mój dorobek naukowo-badawczy powiększył 

się o 56 opublikowanych prac, z czego 49 to oryginalne recenzowane prace twórcze zamieszczo-

ne w czasopismach naukowych [zał. 4: B.1.1–B.1.8; B.2.1–B.2.41] oraz 7 popularno-naukowych 
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[zał. 4: B.3.1–B.3.7]. W tym okresie, według punktacji MNiSW, suma moich punktów wzrosła o 

386. Spośród oryginalnych prac, 5 zostało opublikowanych w czasopismach indeksowanych w 

bazie Web of Science (WoS), a 4 z nich znajdują się na liście Journal Citation Reports (JCR) i po-

siadają współczynnik wpływu Impact Factor. Publikowane prace indywidualne stanowią dwie pozy-

cje [zał. 4: B.1.5; B.3.3]. Jestem współautorem 3 monografii, w tym dwóch wydanych równolegle w 

języku angielskim i polskim, poświęconych jakości wody w małych zlewniach położonych w woje-

wództwie małopolskim, w których planowana jest budowa zbiorników wodnych małej retencji [zał. 

4: B.1.1; B.1.2; B.1.3] oraz 1 monografii dotyczącej przyrodniczych i hydrochemicznych uwarun-

kowań rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło położonego w gminie Trzebinia [zał. 4: B.2.33]. 

Tabela 1. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego , wdro żeniowego i in żynierskiego 

Wyszczególnienie Przed 
doktoratem 

Po 
doktoracie Ogółem 

Prace publikowane:  

− oryginalne prace twórcze na podstawie badań własnych 4 49 53 

− artykuły popularno-naukowe 2 7 9 

Razem: 6 56 62 

W tym prace:  

− w języku angielskim 1 16 17 

− w innym języku kongresowym − − 0 

− w materiałach konferencji międzynarodowych − 4 4 

− indywidualne − 2 2 

− monografie, książki, skrypty − 4 4 

Prace nie publikowane:  

− rozprawy 2 − 2 

− sprawozdania końcowe z badań 6 7 13 

− prace projektowe, ekspertyzy, badania zamawiane 34 20 54 

− granty 1 1 2 

Razem: 43 28 71 

Łącznie:  49 84 133 

 

Wyniki swoich badań naukowych prezentowałem w formie 29 referatów i 18 posterów na 14 

konferencjach międzynarodowych oraz 30 seminariach i konferencjach krajowych [zał. 4: Z.1.1–

Z.1.2; Z.2.1–Z.2.42]; z tego 27 referatów i 18 posterów prezentowałem po uzyskaniu stopnia dok-

tora. Jestem współautorem 54 prac projektowych, ekspertyz i badań zamawianych [zał. 4 i 6: 

A.4.8–A.4.9; A.5.1–A.5.32; B.5.9–B.5.11; B.6.1–B.6.17], 13 sprawozdań z rocznych i wieloletnich 

badań własnych i statutowych [zał. 4 i 5: A.4.1–A.4.6; B.5.1–B.5.7] oraz 2 raportów końcowych z 

projektów badawczych finansowanych przez KBN [zał. 4 i 6: A.4.7] i MNiSW [zał. 4 i 6: A.5.8]. 
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Opublikowane artykuły według bazy Web of Science (WoS) były cytowane 10 razy. Mój In-

deks H (Hirscha) wynosi 1. Sumaryczny Impact Factor (IF) moich publikacji według listy Journal 

Citation Reports (JCR) wynosi 1,926. Natomiast według Google Scholar moje publikacje byłe cy-

towane 125 razy, a indeks H wynosi 6 (do dnia 29 lutego 2016 r.).  

Wykonałem recenzje publikacji dla czasopisma Acta Scientiarum Polonorum – seria Forma-

tio Circumiectus, znajdującego się na liście „B” MNiSW. 

Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji nr 2/2014 z dnia 22 stycznia 2014, 

zostałem powołany na promotora pomocniczego w będącym na ukończeniu przewodzie doktor-

skim, pt. „Wpływ głęboszowania na niektóre właściwości fizyko-wodne gleb uprawnych”. 

Tabela 2. Zestawienie dorobku naukowego według ocen y punktowej wykazu czasopism 
naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy ższego 

Punkty 

wg 

MNiSW2 Wydawnictwo 

Ję
zy

k 
pu

bl
ik

ac
ji

1  

Liczba 

prac 
IF 

Ind. za 
czaso-
pismo 

Suma 

Czasopisma naukowe znajduj ące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i indeksowane w bazi e 
Web of Science 

Polish Journal of Environmental Studies A 1 0,600 15 15 

Annual Set The Environment Protection  P 3 0,442 15 45 

Czasopisma naukowe nie uj ęte w bazie Journal Citation Reports (JCR), ale indeksowane w bazie 
Web of Science 

Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 
PAN A 1 – 4 4 

Czasopisma naukowe nieposiadaj ące współczynnika wpływu Impact Factor (IF) 
i nieindeksowane w bazie Web of Science  

Zeszyty Naukowe AR w Krakowie – seria Inżynieria Środowiska P 4 – 4 16 

Zeszyty Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN P 1 – 0 0 

Acta Scientiarum Polonorum – seria Formatio Circumiectus 
P 

A 

7 

3 
– 

4/5/10 

4 

36 

12 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities – seria Envi-
ronmental Development, A 1 – 4 4 

Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego Akademii 
Rolniczej w Krakowie P 1 – 0 0 

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – seria Melioracje 
i Inżynieria Środowiska P 1 – 4 4 

Acta horticulturae et regiotecturae (Słowacja) A 1 – 2 2 

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie P 2 – 4 8 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych P 7 – 4/6 36 

Postępy Nauk Rolniczych P 1 – 6 6 
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Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering P 3 – 0/9 9 

Gaz, Woda i Techniki Sanitarne P 7 – 4/9/6 46 

Slovak University of Agriculture in Nitra, zbornik recenzovaých 
vadeckých prác na CD nosiči  A 4 – 2 8 

Aperiodyk Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie P 1 – 0 0 

Wydawnictwo na CD Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  P 4 – 0 0 

Monografie w języku angielskim i polskim. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie 

A 

P 

2 

2 
– 

25 

20 
90 

Journal of Ecological Engineering A 4 – 12 48 

EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne P 1 – 5 5 

Ogółem:  62 1,926 – 394 

1 P – język polski, A – język angielski; 2 punktacja MNiSW zgodna z rokiem opublikowania 

5.1. Kierunki bada ń i osi ągni ęcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora 

Moja działalność naukowa jest ściśle powiązana z tematyką badań prowadzonych w Kate-

drze Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Większość prac 

wykonywałem w zespołach badawczych, co miało związek ze skalą ich kompleksowości i interdy-

scyplinarności. W okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora zajmowałem się: 

− ocen ą stężeń i ładunków składników fizykochemicznych wnoszonych  na teren zlewni z 

opadami atmosferycznymi [A.1.1], 

− ocen ą oddziaływania na środowisko istniej ących i celowo ścią wykonania nowych urz ą-

dzeń wodno-melioracyjnych [A.4.8], 

− właściwo ściami fizykochemicznymi wód opadowych i odpływaj ących ze zlewni o le śnym 

i podmiejskim charakterze u żytkowania terenu [A.1.2; A.1.3]. 

− bioin żynieryjn ą obudow ą brzegów cieków wodnych [A.1.4; A.2.2]. 

Pierwszym kierunkiem moich badań prowadzonych i opublikowanych przed uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora, była ocena st ężeń i ładunków składników fizykochemicznych 

wnoszonych na teren zlewni z opadami atmosferycznym i. Wody opadowe zawierają różnego 

rodzaju domieszki składające się z substancji organicznych, nieorganicznych i gazów, które roz-

puszczają się w tych wodach podczas ich występowania i kontaktowania się ze środowiskiem ze-

wnętrznym. W wyniku intensywnego rozwoju cywilizacyjnego w ostatnich dziesięcioleciach nasiliła 

się emisja szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Emitowane składniki są przenoszone w powie-

trzu, nieraz na znaczne odległości, a następnie wraz z opadami atmosferycznymi powracają na 

powierzchnię ziemi. Opadając w postaci roztworów, osadów stałych i aerozoli, przyczyniają się do 

zanieczyszczeń terenów rolniczych. Celem podjętych badań [A.1.1] była ocena przestrzennego i 

czasowego zróżnicowania stężeń i ładunków wybranych składników fizykochemicznych wnoszo-

nych z opadem na obszar trzech mikrozlewni doświadczalnych położonych w powiecie wadowic-
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kim (woj. małopolskie), różniących się położeniem wysokościowym, użytkowaniem i odległością od 

ośrodka miejskiego.  

Roczne badania prowadzono w elementarnych zlewniach rzeki Wieprzówki: 1) mikrozlewnia 

rolnicza „Barnczak” położona w gminie Wieprz, około 4 km na północ od miasta Andrychów, ma 

stoki o ekspozycji północno-zachodniej leżące średnio na wysokości 338 m n.p.m.; 2) mikrozlewnia 

zurbanizowana „Krakowica” położona w gminie Andrychów i przylegająca bezpośrednio do miasta 

od strony północno-wschodniej, ma stoki o wystawie północnej i północno-zachodniej leżące śred-

nio na wysokości 359 m n.p.m.; 3) mikrozlewnia leśna „Rzyki-Jagódki” położona w gminie Andry-

chów, około 9 km na południe od miasta Andrychów, ma stoki o ekspozycji północno-zachodniej i 

północno-wschodniej leżące średnio na wysokości 706 m n.p.m. W każdej mikrozlewni umiesz-

czono jeden deszczomierz Hellmanna, a w jego pobliżu zainstalowano łapacz zbierający wodę 

opadową, składający się z misy deszczowej mającej otwór w dnie, połączonej z pojemnikiem poli-

etylenowym o objętości 1,5 dm3. W terenie na bieżąco mierzono wartości pH, a w laboratorium co 

dwa tygodnie oznaczano metodami standardowymi stężenia w mg·dm–1: azotu amonowego (N–

NH4
+) i azotanowego (N–NO3

–), fosforanów (PO4
–3), żelaza (Fe+2/+3), siarczanów (SO4

–2), chlorków 

(Cl–), manganu (Mn+2), zawiesiny ogólnej i substancji rozpuszczonych. Ładunki składników obli-

czono jako iloczyn objętości opadu w dm3 na powierzchnię jednego hektara i stężenia składników 

w mg⋅dm–3 w pobranej próbce, a następnie przeliczono je na kg⋅ha–1. Tak obliczone wartości ła-

dunków cząstkowych zsumowano, otrzymując ładunki roczne i w poszczególnych porach roku. 

Na podstawie analizy danych empirycznych [A.1.1] ustalono, że średnie roczne stężenia 

większości badanych składników chemicznych w wodzie opadowej we wszystkich analizowanych 

mikrozlewniach były mniejsze od dopuszczalnych normatywów I klasy jakości – ze względu na 

brak normatywów dla wód opadowych, zaimplementowano obowiązujące wówczas wartości do-

puszczalne dla wód powierzchniowych [Rozporządzenie… 1991]. Wyjątkiem były stężenia azotu 

amonowego i manganu, które kwalifikowały wodę do klasy II, a ze względu na niskie pH w mikro-

zlewniach „Krakowica” i ”Rzyki-Jagódki” wodę zaliczono do klasy III. Stężenia N–NH4
+, N–NO3

–, 

Fe+2/+3, SO4
–2, Cl–, substancji rozpuszczonej oraz wartości pH osiągnęły największe wartości w 

mikrozlewni położonej najniżej nad poziomem morza, mniejsze w mikrozlewni usytuowanej wyżej, 

a najniższe w mikrozlewni górskiej położonej o blisko 350 m wyżej od dwóch pozostałych. W przy-

padku zawartości Mn+2 prawidłowość ta była odwrotna, a ponadto na terenie mikrozlewni górskiej 

stwierdzono najwyższe stężenia zawiesiny. Średnio dla trzech mikrozlewni najniższe wartości stę-

żeń badanych składników stwierdzono w miesiącach letnich, a najwyższe w miesiącach zimowych 

i wiosennych. Wyjątek stanowiły fosforany, których zawartość była najmniejsza w miesiącach zi-

mowych, a największa w letnich. Ładunki wnoszone z opadami były w przypadku większości 

składników niewielkie i silniej zależały od stężeń niż od wysokości opadów. W przypadku składni-

ków istotnych dla środowiska i rolnictwa, odnotowano wnoszenie na teren zlewni w ciągu roku kil-

kunastokilogramowych ilości N–NH4
+ i N–NO3

– oraz kilkudziesięciokilogramowych ładunków SO4
–2. 
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Stwierdzono również znaczną depozycję zawiesin i substancji rozpuszczonych [A.1.1]. 

Z moich badań wypływają przesłanki poznawcze, że opady atmosferyczne są liczącym się 

źródłem azotu i siarki, dlatego przy sporządzaniu bilansów nawozowych w gospodarstwach rol-

nych, należy ten fakt uwzględniać. Ponadto stwierdziłem, że rozkład przestrzenny właściwości fi-

zykochemicznych opadów atmosferycznych nie wynika tylko z bliskości zlewni w stosunku do emi-

terów zanieczyszczeń (np. miasta), ale jest również kształtowany przez kierunek przemieszcza-

nych zanieczyszczonych mas powietrza.  

Drugim kierunkiem badań w których czynnie uczestniczyłem, była ocena oddziaływania na 

środowisko istniej ących i celowo ść wykonania nowych urz ądzeń wodno-melioracyjnych . 

Celem tych badań [A.4.8] była ocena aktualnego stanu stosunków glebowo-wodnych we fragmen-

cie Doliny Środkowej Nidy, w aspekcie rolniczego użytkowania terenu oraz określenie oddziaływa-

nia wykonanych w okresie wcześniejszym urządzeń melioracyjnych na środowisko przyrodnicze 

terenów przyległych. 

Badaniami objęto 643 ha obszar prawostronnej doliny rzeki Nidy, gdzie w latach 1988–1997 

wykonano I etap zaprojektowanych w ramach zadania inwestycyjnego Nida-Pińczów-Motkowice 

IVA-VII urządzeń melioracyjnych. Wschodnią granicę obiektu stanowiła rzeka Nida na odcinku od 

km 75+700 do km 81+500, gdzie jej bieg ma łukowate wygięcie, a w dolnej partii na długości około 

3 km koryto jest uregulowane. Punktem zamykającym południową granicę obiektu był most, który 

łączy Sobowice i Skowronno. Północną granicę obszaru wyznaczało ujęcie wody dla Doprowa-

dzalnika I, a granicę zachodnią w większości tworzyła linia zabudowań wsi Stawy, Chojny i Sobo-

wice. Administracyjnie teren ten należy do gminy Imielno, położonej w powiecie jędrzejowskim, w 

województwie świętokrzyskim. Pomimo niejednokrotnie trudnych warunków glebowo-wodnych, 

dominuje na analizowanym obszarze użytkowanie rolnicze – około 70% powierzchni zajmują użytki 

zielone, w tym łąki znajdują się na powierzchni 302,6 ha tzn. obejmują 47% całej powierzchni roz-

patrywanego terenu, natomiast pastwiska zajmują powierzchnię 146,6 ha (22,8%). Grunty orne, 

gdzie dominują gleby Vb i VI klasy bonitacyjnej zajmują powierzchnię 151,2 ha, tj. 23,5% po-

wierzchni. Pozostała powierzchnia 42,2 ha przypada na nieużytki, tereny pod wodami i drogi. Pra-

ce badawcze rozpoczęto od przeprowadzenia wizji lokalnej, podczas której ustalono granice ob-

szaru i metodykę badań terenowych. Drugim etapem badań było wyznaczenie 6 przekrojów ba-

dawczych i zainstalowanie 20 studzienek piezometrycznych do pomiaru poziomów zwierciadła 

wody gruntowej. Studzienki stanowiły bazę lokalizacji badań glebowych i szaty roślinnej. Kierując 

się ich usytuowaniem wykonano 20 pełnych odkrywek glebowych, z których pobrano próby mate-

riału glebowego do oznaczeń laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji użytkowania 

obiektu naniesiono na mapę w skali 1:5000 i przedstawiono liczbowo w tabelach. Rejestracje zbio-

rowisk roślinnych przeprowadzono metodą Braun-Blanguet`a wykonując w bezpośrednim sąsiedz-

twie studzienek, w obrębie jednolitych, reprezentatywnych i najczęściej występujących zbiorowisk 

płatów roślinnych, 20 zdjęć fitosocjologicznych. Dla określenia wzajemnego położenia zwierciadła 
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wody gruntowej i stanów wody w rzece Nidzie wykonano niezbędne pomiary niwelacyjne przekro-

jów, na których znalazły się miejsca z zainstalowanymi studzienkami kontrolnymi. Ponadto w miej-

scowości Motkowice prowadzono pomiary dobowych wysokości opadów atmosferycznych za po-

mocą standardowego deszczomierza Hellmana.  

Na podstawie przeprowadzonych badań [A.4.8] stwierdzono, że w podłożu obiektu Nida-

Pińczów-Motkowice IVA-VII zalegają głównie mady właściwe, czarnoziemy zdegradowane oraz 

gleby organiczne reprezentowane przez gleby torfowo-murszowe, namurszowe i mułowo-torfowe. 

Na podstawie analizy dynamiki zmian położenia wód gruntowych w przekrojach i studzienkach 

kontrolnych ustalono ogólną prawidłowość polegającą na tym, że przy założeniu wyłącznie łąko-

wego użytkowania badanego obiektu, średnie głębokości zwierciadła wody gruntowej w okresach 

jesienno-zimowo-wiosennych układały się na badanym obiekcie w większości powyżej lub na gra-

nicy minimalnej normy odwodnienia. Natomiast w okresie wegetacyjnym opadały poniżej normy 

maksymalnej. Na obiekcie badań były również miejsca, w których zw. wody gruntowej układało się 

poniżej normy maksymalnej także w okresie pozawegetacyjnym. Z powyższego wynika, że utrzy-

manie odpowiedniego dla łąk uwilgotnienia gleb będzie wymagało sprawnie działających urządzeń 

odwadniająco-nawadniających. Jednostronnie działające odwodnienie (drenowanie) można dopu-

ścić jedynie na kompleksach czarnoziemów zdegradowanych w przypadku zmiany ich użytkowa-

nia z łąkowego na grunty orne. Zdjęcia fitosocjologiczne dość dobrze korelowały z aktualną wilgot-

nością terenu. Wynikało z nich, że część obszaru doliny, a szczególnie jej partia środkowa, wyka-

zuje nadmierne uwilgotnienie o czym świadczy występowanie zbiorowisk roślinnych z dominacją 

trzciny pospolitej oraz mozgi trzcinowatej. Zajęte przez te zbiorowiska powierzchnie wymagać bę-

dą dalszej regulacji stosunków wodnych techniką melioracyjną, aby można prowadzić na tych po-

wierzchniach odpowiednią gospodarkę łąkową. Tylko najciekawsze z punktu widzenia przyrodni-

czego zbiorowiska roślinne, w których spotyka się trzęślicę modrą, seslerię skalną oraz taki gatu-

nek chroniony, jak goryczka wąskolistna, będą wymagać utrzymania „status quo”, gdyż każda 

zmiana związana z działaniami technicznymi, doprowadziłaby do zmian florystycznych powodują-

cych zaniknięcie wymienionych gatunków [A.4.8]. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie zrównoważonej oceny, co do wpływu ist-

niejących i celowości wykonania nowych urządzeń melioracyjnych. Nowatorskość tych badań pro-

wadzonych pod koniec lat 90-tych polegała na tym, że wyznaczyłem gleby użytkowane rolniczo 

wymagające poprawy stosunków powietrzno-wodnych przy pomocy środków technicznych, ale 

jednocześnie zwróciłem uwagę na wydzielenie obszarów, które powinny być chronione ze względu 

na występujące tam cenne gatunki roślin, będących niejednokrotnie ostoją ptaków i zwierząt. 

W swojej pracy naukowej zająłem się również badaniami właściwo ści fizykochemicznych 

wód opadowych i odpływaj ących ze zlewni o le śnym i podmiejskim charakterze u żytkowa-

nia . Dwuletnie prace badawcze prowadziłem na terenie dwóch mikrozlewni „Jagódki” [A.1.2] i 

„Krakowica” [A.1.3]. Celem tych badań było ustalenie zakresu wartości oraz sezonowej zmienności 
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stężeń niektórych wskaźników fizykochemicznych wody powierzchniowej i opadowej. 

Obie objęte badaniami zlewnie położone są na terenie Beskidu Małego, w gminie Andry-

chów. Główny ciek odwadniający mikrozlewnię „Jagódki” jest lewostronnym dopływem Rzyczanki, 

która jest przedłużeniem Wieprzówki. Ze względu na hipsometrię (około 505–918 m n.p.m.) jest to 

zlewnia górska. Lasy porastają około 93% jej powierzchni, pozostały obszar zajmują użytki zielone 

i drogi, a grunty orne praktycznie nie występują. Położenie wysokościowe w zakresie od 318 do 

487 m n.p.m. oraz typ użytkowania terenu (m.in. 30,7% terenów zabudowanych, 46,2% użytków 

rolnych, 15,6% lasów), wskazują na podgórski i podmiejski charakter mikrozlewni „Krakowica”. 

Program badawczy obejmował dwukrotne w miesiącu oznaczanie 10 („Jagódki”) i 14 („Krakowica”) 

cech fizykochemicznych wody odpływającej i opadowej. W obu mikrozlewniach metodami standar-

dowymi oznaczano pH i stężenia N–NH4
+, N–NO3

–, PO4
3–, Fe2+/3+, SO4

2–, Cl–, Mn2+, zawiesiny 

ogólnej i substancji rozpuszczonych oraz dodatkowo tylko w „Krakowicy” oznaczano przewodność 

elektrolityczną, N–NO2
–, Na+ i K+. Próbki wody powierzchniowej pobierano bezpośrednio z cieków 

w przekrojach hydrometrycznych, a wody opadowej z łapaczy ustawiony w pobliżu deszczomierzy 

Hellmanna. Wyniki oznaczeń porównano z wartościami dopuszczalnymi dla obowiązujących w tym 

czasie w Polsce klasami jakości wód powierzchownych [Rozporządzenie… 1991]. Dane analizo-

wano oddzielnie dla okresów roku dla których, podobnie jak dla całego okresu badań, obliczono 

średnie wartości cech fizykochemicznych obu rodzaju wód. Za pomocą testu t-Studenta oszaco-

wano różnice między średnimi wartościami tych samych wskaźników oznaczanych w wodach opa-

dowych i odpływających.  

Na podstawie analizy wyników z badań prowadzonych w mikrozlewni „Jagódki” [A.1.2] 

stwierdzono, że spośród badanych wskaźników, stężenia Fe2+/3+, SO4
2–, Cl– i substancji rozpusz-

czonych nie wpływały na pogorszenie jakości wód opadowych i odpływających. Ponadto zawartość 

azotu azotanowego w wodach opadowych, a azotu amonowego w wodach odpływających pozwa-

lała zaliczyć je do I klasy czystości. Najgorzej na jakość wody wpływały stężenia zawiesiny ogólnej, 

które w kilku terminach kwalifikowały wody opadowe i powierzchniowe do pozaklasowych. Spośród 

10 badanych wskaźników tylko średnie stężenia Fe2+/3+, Mn i zawiesiny nie różniły się istotnie po-

między badanymi wodami. W opadzie stwierdzono większą zawartość N–NH4
+ i PO4

3– oraz istotnie 

mniejszą N–NO3
–, SO4

2–, Cl– i substancji rozpuszczonej – prawidłowość ta występowała w każdej z 

wydzielonych pór roku. Ponadto woda opadowa miała istotnie niższe pH w stosunku do wody od-

pływającej. W wodzie opadowej nie odnotowano wyraźnych różnic pomiędzy średnimi półrocza 

zimowego i letniego, natomiast w wodzie powierzchniowej przeciętnie większe stężenia w półroczu 

zimowym stwierdzono w przypadku N–NO3
– i Mn2+.  

Z badań prowadzonych w mikrozlewni „Krakowica [A.1.3] wynika, że woda opadowa zawie-

rała istotnie mniej składników niż odpływająca – wyjątek stanowiły tylko niektóre biogeny (N–NH4
+ i 

PO4
3–). Oba rodzaje wód były pozaklasowe, o czym zadecydowały duże stężenia PO4

3–, N–NO2
– i 

zawiesiny ogólnej oraz w przypadku wód opadowych – także pH, a powierzchniowej – zawartości 
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Mn2+. Stężenia amonowej i azotanowej formy azotu były na poziomie kwalifikującym badane wody 

do III i II klasy jakości. W wodzie opadowej większe stężenia przeważającej liczby badanych cech 

odnotowano w okresie wegetacyjnym, natomiast w wodzie odpływającej istotnie większe wartości 

stężeń N–NO3
– i SO4

2– zaobserwowano w okresie pozawegetacyjnym [A.1.3].  

W obu zlewniach wykazałem znacznie niższe pH wody opadowej niż odpływającej, czym po-

twierdziłem pogląd, że opady pełnią znaczącą rolę w zakwaszaniu i ługowaniu gleb. Ponadto 

stwierdziłem, że opady są liczącym się źródłem dopływu do zlewni azotu amonowego i fosforanów. 

Nie odnotowałem jednoznacznych prawidłowości sezonowych w wodzie opadowej, ale wody po-

wierzchniowe zawierały istotnie większe ilości azotu azotanowego w półroczu zimowym.  

Ponadto przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora zajmowałem się bioin żynieryjn ą 

obudow ą brzegów cieków wodnych. W okresie kilkudziesięciu ostatnich lat w Polsce wdrażano 

systemy zabudowy koryt potoków górskich korekcjami stopniowymi i progowymi oraz umacniania 

brzegów nasadzanymi roślinami. Wykorzystanie obudowy biologicznej, jest obecnie coraz bardziej 

popularnym sposobem zabezpieczenia brzegów potoków i rzek. Mieszany system stopniowo-

progowy wraz z zabudową roślinną wprowadzono również w latach siedemdziesiątych przy regu-

lacji potoku Mszanka. Jego celem było umożliwienie swobodnego spływu wód, ustabilizowanie 

łożyska, zahamowanie erozji dennej i brzegowej oraz ograniczenie ruchu rumowiska. Regulacja 

miała także ochronić tereny przyległych gospodarstw rolnych, obiekty inżynierskie (drogi, mosty) 

oraz stworzyć dogodne warunki do rekreacji. Celem badań przeprowadzonych w latach 2001–

2002 [A.1.4; A.2.2] była ocena aktualnego stanu szaty roślinnej po 28 latach od wykonania regula-

cji koryta i 24 latach od wprowadzenia obudowy biologicznej.  

Badania zbiorowisk roślinnych na brzegach Mszanki wykonano na odcinku od km 5+039 do 

5+724, poniżej zapory przeciwrumowiskowej zamykającej systematyczną korekcję stopniowo-

progową dolnego i środkowego biegu potoku. Badania florystyczne i fitosocjologiczne przeprowa-

dzono na powierzchni czterech pasów wzdłuż przekrojów niwelacyjnych wyznaczonych w połowie 

odległości pomiędzy stopniami oraz stopniem i zaporą przeciwrumowiskową, gdzie oceniono struk-

turę pionową roślinności, zinwentaryzowano wszystkie gatunki roślin naczyniowych, oceniono ich 

cechy ilościowe i towarzyskość metodą Braun-Blanqueta oraz wymagania edaficzne przy pomocy 

ekologicznych liczb wskaźnikowych zaproponowanych przez Zarzyckiego, a także, w linii przekro-

jów, projektywne pokrycie gruntu roślinami zielnymi według metody Kostucha. Badania zbiorowisk 

roślinnych poprzedzono scharakteryzowaniem właściwości fizycznych i chemicznych wierzchniej 

warstwy gleby w środku pasów korytowych i przykorytowych we wszystkich przekrojach i na ru-

mowisku naniesionym przez wodę [A.1.4; A.2.2].  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ustalono, że urozmaicona i dobrze rozwi-

nięta szata roślinna obudowy koryta Mszanki właściwie chroni brzegi przed rozmywaniem, zarów-

no przy niskich, jak i wysokich stanach wody – w pełni okresu wegetacyjnego nie odnotowano 

większych śladów erodowania powierzchni gruntu. Wprowadzone doświadczalnie w latach sie-
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demdziesiątych gatunki ozdobnych drzew i krzewów utrzymały się tylko częściowo, co wskazuje 

na ich słabą przydatność do umacniania brzegów koryta Mszanki. W miejscowych warunkach sie-

dliskowych błędem było nasadzenie forsycji pośredniej i karagany syberyjskiej, wymagających gleb 

suchych i przewiewnych, a także pigwowca japońskiego, wymagającego starannej pielęgnacji, 

przede wszystkim regularnego przycinania pędów oraz odchwaszczania uprawy. Na brzegach 

badanego odcinka Mszanki spośród drzew i krzewów najlepiej rosły: bez czarny, czeremcha zwy-

czajna, dereń świdwa, jesion wyniosły, jeżyna sinojagodowa, olsza szara, śliwa tarnina, robinia 

akacjowa, topola czarna, wierzba biała, purpurowa oraz wiciowa. Te właśnie gatunki należy pole-

cać do stosowania przy zabudowie koryt potoków na terenach z podobnymi warunkami siedlisko-

wymi. Dobrym sposobem dodatkowego zabezpieczenia gruntu przed erozją na świeżo uformowa-

nych skarpach brzegowych może być przyspieszenie tworzenia się nowego szeregu sukcesyjnego 

roślin zielnych przez nasadzenie kłączy lepiężnika różowego i obsiew nasionami traw, najlepiej 

kupkówką pospolitą i życicą trwałą, oraz koniczyną łąkową i białą, które również dobrze rosły na 

brzegach Mszanki. Utrzymanie w dobrym stanie biologicznej obudowy koryta Mszanki będzie zale-

żeć w przyszłości od zabiegów pielęgnacyjnych. Powinny one polegać na wycięciu odrostów krze-

wów, co zapewni warunki do bujniejszego wzrostu roślin zielnych najlepiej chroniących glebę 

przed erozją [A.1.4; A.2.2].  

Wyniki moich badań prowadzonych z zlewni Mszanki mają aspekt aplikacyjny, ponieważ do-

starczają projektantom istotnych informacji co do gatunków roślin, które sprawdziły się w długolet-

niej praktyce inżynierskiej i z tych względów powinny być na szerszą skalę stosowane do proeko-

logicznego zabezpieczania brzegów koryt rzecznych.  

5.2. Kierunki bada ń i osi ągni ęcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora  

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kontynuowałem badania nad jakością wód opa-

dowych i powierzchniowych, a ponadto podjąłem również nowe kierunki badań. W tym okresie w 

swojej pracy naukowej zajmowałem się: 

− wpływem terenów zabudowanych na parametry jako ściowe wód powierzchniowych 

[B.2.1; B.2.3; B.2.32],  

− badaniem procesów samooczyszczania wody w zlewni po ddanej presji hodowlanej 

[B.2.12; B.3.2],  

− ustrojem hydrologicznym i hydrochemicznym nie kontr olowanych małych rolniczo u żyt-

kowanych zlewni podgórskich [B.2.2; B.2.4–B.2.10; B .2.14; B.2.17; B.2.21], 

− wst ępną hydrochemiczn ą ocen ą uwarunkowa ń lokalizacji planowanych w województwie 

małopolskim zbiorników małej retencji [B.2.11; B.2. 13; B.2.15; B.2.16; B.2.18; B.2.19], 

− badaniami potencjału erozyjnego gleb w zlewni plano wanego zbiornika wodnego 

[B.2.24], 
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− innowacyjn ą metod ą zagospodarowaniem wód opadowych [B.5.9],  

− wpływem wybranych zabiegów agromelioracyjnych na wł aściwo ści fizyko-wodne gleb 

[B.2.31; B.2.34], 

− przyrodniczymi i hydrochemicznymi uwarunkowaniami r ewitalizacji zbiornika wodnego 

Chechło [B.2.33], 

− badaniami strat wody i składników pokarmowych w otw artym systemie nawadniania kro-

plowego upraw szklarniowych [B.2.35],  

− zmianami jako ści wód płyn ących na długo ści wybranych rzek małopolski [B.2.28; B.2.36; 

B.2.41]. 

W pierwszym okresie swojej pracy naukowej po obronie pracy doktorskiej, opublikowałem 

wyniki badań związane z wpływem terenów zabudowanych na parametry jako ściowe wód 

powierzchniowych . Badania w tym zakresie prowadziłem na rzece Wieprzówce przepływającej 

przez miasto Andrychów, liczące 23 tysiące mieszkańców, położone w powiecie wadowickim, na 

terenie województwa małopolskiego. Całkowita długość badanej rzeki wynosi 27,6 km, z tego po-

łowa znajduje się w granicach gminy Andrychów. Stanowi ona główne źródło wody dla ludności 

miasta i gminy oraz dla zlokalizowanego tam przemysłu. W górnym biegu narażona jest na wpływ 

rolniczych zanieczyszczeń obszarowych, natomiast w środkowej części na infrastrukturę i prze-

mysł miasta Andrychowa. W celu określenia wpływu obszaru zurbanizowanego na zmiany wartości 

cech fizykochemicznych w wodzie Wieprzówki, przez 2 lata co dwa tygodnie pobierano próbki wo-

dy w dwóch punktach pomiarowych usytuowanych powyżej i poniżej miasta. W terenie mierzono 

pH i przewodność elektrolityczną, a w laboratorium oznaczano standardowymi metodami PO4
3–, 

N–NH4
+, N–NO2

–, N–NO3
–, SO4

2–, Mn2+, Fe2+/3+, Cl-, substancje rozpuszczone, zawiesinę ogólną i 

tlen rozpuszczony. Ocenę jakości wody dokonano, porównując uzyskane wyniki z granicznymi 

wartościami zanieczyszczeń dla śródlądowych wód powierzchniowych [Rozporządzenie... 1991]. 

Natomiast wpływ infrastruktury miejskiej na zawartość badanych cech w wodzie potoku Wieprzów-

ka określono statystycznie, parametrycznym testem istotności t-Studenta. Na podstawie przepro-

wadzonej analizy danych ustalono, że stężenia azotu amonowego i azotanowego oraz manganu, 

zarówno powyżej jak i poniżej miasta, kwalifikowały wodę do III klasy jakości, natomiast zawartości 

fosforanów i azotu azotynowego – odpowiednio do II i III klasy, ale tylko powyżej miasta. Zawarto-

ści tlenu rozpuszczonego i zawiesiny ogólnej w obu punktach pomiarowych, a fosforanów i azotu 

azotynowego – tylko poniżej miasta, przekraczały wartości normowe dla wód III klasy. Wszystkie 

badane wskaźniki fizykochemiczne przyjmowały wartości mniej korzystne poniżej miasta, co w 8 z 

13 analizowanych przypadków potwierdzono statystycznie. Negatywne oddziaływanie zabudowy 

miejskiej na jakości wody najsilniej potwierdzają fosforany i azot azotynowy, których średnie stęże-

nia nie tylko były istotnie większe poniżej miasta, ale na skutek antropopresji miejskiej powodowały 

one pogorszenie jakości wody o jedną (N–NO2
–), a nawet dwie klasy – PO4

3– [B.2.3].  
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Podobne badania prowadziłem również w zlewni rzeki Ropy [B.2.32], położonej w południo-

wej części Polski, na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego i jasielskiego. Ropa jest potokiem 

fliszowym typu 12 o długość 78,7 km. Jej źródła wypływają ze stoków Góry Jaworzynki, a ujście 

znajduje się w 105 km biegu rzeki Wisłoki. Jest ona źródłem wody dla celów wodociągowych i jed-

nocześnie pełni funkcję odbiornika ścieków oczyszczonych, m.in. z miasta Gorlice. Zlewnia rzeki 

Ropy (974,1 km2) ma charakter rolniczo-leśny, ponieważ na te formy użytkowania terenu przypada 

odpowiednio 43 i 44% powierzchni. W celu oceny wpływu miasta Gorlice na jakość wody w rzece 

Ropie, przeanalizowano wyniki trzyletnich badań hydrotechnicznych prowadzonych w dwóch punk-

tach pomiarowych usytuowanych w miejscowości Szymbark i Biecz, odpowiednio 3,8 i 6,0 km po-

wyżej i poniżej miasta. W próbkach wody oznaczano 24 wskaźniki fizykochemiczne, 10 substancji 

priorytetowych i 5 zanieczyszczeń specyficznych. Dla wszystkich wskaźników obliczono podsta-

wowe statystyki opisowe, a istotność statystyczną pomiędzy wartościami wskaźników fizykoche-

micznych oznaczanych w różnych punktach pomiarowo-kontrolnych, oszacowano testem U Man-

na-Whitney’a. Ocenę jakości i walorów użytkowych wykonano w oparciu o obowiązujące akty wy-

konawcze [Rozporządzenie… 2011, 2002a, 2002b]. Na podstawie analizy wyników badań ustalo-

no, że wartości 16 z 24 wskaźników fizykochemicznych były istotnie większe w wodzie Ropy poni-

żej miasta. Powyżej Gorlic woda miała stan ekologiczny bardzo dobry i mogła być wykorzystana 

do spożycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym właściwym dla wód katego-

rii A3. Natomiast poniżej miasta stan ekologiczny wód pogorszył się i był doby, a pod względem 

mikrobiologicznym nie spełnione były wymogi stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywa-

nym do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia [B.2.32].  

Badania wpływu terenów zabudowanych na jakość wody prowadziłem również w mikrozlew-

ni osadniczo-rolniczej Górka. Ciek odwadniający tą zlewnie jest prawostronnym dopływem Wie-

przówki i przepływa w odległości do 150 m od wiejskich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych 

miejscowości Wieprz. Powierzchnia górnej części zlewni odciętej przekrojem hydrometrycznym 

wynosi 0,87 km2, a długość cieku od źródeł do przekroju jest równa 1,56 km. Górka ma charakter 

rolniczo-osadniczy, w której 89% powierzchni jest użytkowane rolniczo, a tereny zabudowane zaj-

mują 8,1% powierzchni – gęstość zaludnienia wynosi 2,27 osób⋅ha–1. Celem poznawczym pracy 

było określenie rodzaju i stopnia antropopresji na środowisko wodne. Aby ten cel osiągnąć, wodę 

do analiz pobierano w miejscu przekroju hydrometrycznego dziewięć razy w ciągu doby w godzi-

nach: 500, 700, 900 ,1200, 1500, 1700, 1800, 2000 i 2200, w okresie od poniedziałku do soboty. Przy po-

bieraniu próbek oznaczono przewodność elektrolityczną właściwą oraz pH, natomiast w laborato-

rium oznaczono: N–NH4
+, N–NO2

–, N–NO3
–,PO4

3–, K+, Na+, Cl–, SO4
2–, Mn2+, Fe2+/3+, substancje 

rozpuszczone i zawiesinę ogólną. Jakość wody określono na podstawie zawartości składników w 

porównaniu do stężeń dopuszczalnych dla danej klasy czystości [Rozporządzenie… 1991]. Trendy 

stężeń składników w ciągu doby określono jako średnie dla sześciodniowego okresu badań. Wyko-

rzystując statystykę t-Studenta oszacowano, dla poziomu α = 0,05, istotność różnic wartości śred-
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nich dobowych wybranych wskaźników pomiędzy poszczególnymi dniami tygodnia. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że charakterystyczną cechą wody odpływającej z tej mi-

krozlewni były znaczne stężenia N–NO2
– i PO4

3– oraz podwyższone zawartości N–NH4
+, a spora-

dycznie także zawiesiny ogólnej. Największe stężenia tych składników, za wyjątkiem zawiesiny, 

występowały na ogół w godzinach popołudniowych i wieczorem, a najmniejsze w godzinach ran-

nych. W ostatnim dniu badań (sobota) odnotowano wyraźną tendencję wzrostową stężeń niektó-

rych składników, głównie biogennych. Zatem, dynamika stężeń w znacznym stopniu pokrywała się 

z rytmem dobowej i tygodniowej aktywności mieszkańców w tej mikrozlewni, gdzie występują na 

większej części powierzchni grunty uprawne, co świadczy o przewadze oddziaływania na wody 

odpływające czynnika związanego z odprowadzaniem ścieków z zabudowań mieszkalnych i/lub 

gospodarskich. W celu obniżenia poziomu stężeń biogenów odpływających z mikrozlewni Górka, 

postuluje się budowę kanalizacji osiedlowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków [B.2.1].  

Wyniki powyżej opisanych badań, pozwoliły mi potwierdzić tezę o negatywnym wpływie ob-

szarów zurbanizowanych na jakości powierzchniowych wód płynących. Zwracają one również 

uwagę na to, że nie tylko zabudowa miejska niekorzystnie oddziałuje na parametry jakościowe 

wody, ale również taki wpływ wywiera nawet niezbyt liczna zabudowa wiejska, o nieuregulowanej 

gospodarce wodno-ściekowej. 

Zajmowałem się również badaniami procesów samooczyszczania wody w zlewni podda-

nej presji hodowlanej.  Badałem 1524 m odcinek cieku drenującego małą zlewnie rolniczą Wro-

nowiec, odprowadzającego wody do rzeki Wieprzówki, lewobrzeżnego dopływu Skawy [B.2.12; 

B.3.2]. Na cechy jakościowe wody odpływające z tej mikrozlewni, wpływ wywierał chów bydła 

skoncentrowany w dużej oborze, której zabudowania znajdowały się w środkowym odcinku biegu 

cieku i przylegały do niego na długości około 270 m. Oprócz zabudowań gospodarskich, w pobliżu 

cieku znajdowały również trzy zbiorniki na gnojowicę, każdy o pojemności 500 m3. Próbki wody 

pobierano w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych, usytuowanych w miejscach prawdopodobnych 

źródeł zanieczyszczeń, jak również na odcinku około 1,0 km wzdłuż biegu cieku poniżej miejsc 

zanieczyszczania. W terenie mierzono przewodność elektrolityczną, a laboratorium metodami refe-

rencyjnymi oznaczano wybrane substancje biogenne: PO4
3–, NH4

+, NO2
–, NO3

– i K+. Wyniki badań 

przedstawiono na profilach hydrochemicznych, a jakość wody oceniono na podstawie wartości 

dopuszczalnych dla poszczególnych klas czystości [Rozporządzenie… 2004].  

Na podstawie analizy danych ustalono, że ciek Wronowiec jest silnie zanieczyszczony, a 

wody w nim płynące ze względu na stężenia fosforanów, jonów amonowych i azotynów miały w 

niektórych terminach badań złą jakość – klasa V. Dopływy wód z bocznych cieków poprzez roz-

cieńczanie stężeń badanych składników oraz inne procesy samooczyszczania, przyczyniały się do 

poprawy parametrów jakościowych wody w cieku głównym. Rozkład zmian wartości przewodności 

elektrolitycznej i stężenia biogenów pozwoliły wydzielić dwie strefy – w górnym biegu strefę silnego 

zanieczyszczenia powstałą głównie na skutek wycieku gnojowicy z fermy bydła i z nawożonych nią 
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pól uprawnych oraz dolną strefę stopniowego oczyszczania wody [B.2.12; B.3.2].  

Przeprowadzone badania pozwoliły mi wysunąć ogólny wniosek, że mimo powszechnie pa-

nującej opinii o zachodzeniu intensywnych procesów samooczyszczania wody w dobrze natlenio-

nych rzekach i potokach górskich, również silnie zanieczyszczona woda małego cieku o łagodnym 

przepływie posiada naturalną zdolność do samooczyszczania.  

Badania ustroju hydrologicznego i hydrochemicznego nie kont rolowanych małych rol-

niczo u żytkowanych zlewni podgórskich prowadziłem w latach 1999–2001. Część uzyskanych 

wówczas wyników wykorzystałem w pracy doktorskiej. Jednak rezultaty tych badań opisuję w 

punkcie 5.2. a nie w 5.1., ponieważ po dodatkowym szczegółowym ich przeanalizowaniu i przygo-

towaniu do druku, opublikowałem je po obronie doktoratu. Badaniami objęto 4 mikrozlewnie do-

świadczalne położone w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim, nieopodal miasta 

Andrychowa. Pod względem geograficznym położone są one na terenie mezoregionu Podgórza 

Wilamowickiego oraz Pogórza Wielickiego i wchodzą w skład zlewni rzeki Wieprzówki – lewo-

stronnego dopływu rzeki Skawy. Mikrozlewnie Górka, Barnczak i Wronowiec mają małe po-

wierzchnie (0,87, 1,21 i 1,60 km2), a ich długości i szerokości są zbliżone. Kilkakrotnie większą 

powierzchnię (7,04 km2) ma Włosień, natomiast jej szerokość nie odbiega znacznie od szerokości 

pozostałych trzech obiektów. Zróżnicowanie w położeniu wysokościowym między zlewniami nie 

jest duże – różnica pomiędzy mikrozlewnią Włosień, która jest usytuowana średnio na wysokości 

307,2 m n.p.m., a mikrozlewnią Wronowiec położoną najwyżej wynosi tylko 39,4 m. Średnie ważo-

ne spadki terenu kształtują się w granicach od 4,1% we Włosieniu do 10,0% w Barnczaku. Gę-

stość sieci rzecznej wynosi od 0,87 do 2,75 km·km–2 – odpowiednio w Barnczaku i we Wronowcu. 

Istotniejsze od lokalnych warunków siedliskowych było zróżnicowanie w zagospodarowaniu i użyt-

kowaniu poszczególnych obiektów badawczych. Charakter mikrozlewni Włosień można określić 

jako hodowlano-rolniczy. W zlewni tej w okresie badań było użytkowanych rolniczo około 78% 

gruntów, z czego około 8,5% wykorzystywano jako pastwiska, na których wypasano średnio 240 

sztuk bydła. Cechą charakterystyczną odróżniającą ten obiekt od pozostałych była największa le-

sistość, wynosząca 16,2%. Górka miała charakter osadniczo-rolniczy, w której tereny zabudowane 

zajmowały 8,1% powierzchni. Barnczak znajdował się w użytkowaniu typowo rolniczym (produkcja 

roślinna), w której na grunty orne i użytki zielone przypadało około 95% powierzchni tej zlewni. We 

Wronowcu prowadzona była gospodarka rolniczo-hodowlana – na terenie tej zlewni działały dwie 

fermy: hodowli koni oraz bydła i drobiu. W fermie bydła prowadzony był chów alkierzowy, a gnojo-

wicę gromadzono w zbiornikach zlokalizowanych w pobliżu badanego cieku. Po zbiorach wywożo-

no ją na pola, które w dużej części (tj. 55 ha – 34% zlewni) znajdowały się w granicach mikrozlewni 

Wronowiec [B.2.2; B.2.4–B.2.10; B.2.14; B.2.17; B.2.21].  

W celu pomiaru odpływów wód powierzchniowych ze zlewni Górka, Barnczak i Wro-

nowiec wykonano przekroje hydrometryczne z przelewami typu trójkąt-trapez, a obok nich zainsta-

lowano łaty wodowskazowe, na których odczytywano stany wód. Krzywe konsumcyjne przelewów 
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opracowano na podstawie ich tarowania w korycie hydrotechnicznym. W mikrozlewni Włosień przy 

regularnym i zwartym przekroju poprzecznym cieku zainstalowano tylko łatę wodowskazową, a 

krzywą konsumcyjną opracowano na podstawie pomiarów terenowych przy użyciu młynka hydro-

metrycznego. Opady atmosferyczne mierzono deszczomierzami Hellmanna na dwóch własnych 

posterunkach opadowych – pierwszy ze względu na wzajemne bliskie położenie mikrozlewni Wło-

sień, Górka i Barnczak usytuowano w miejscowości Wieprz, a drugi na terenie mikrozlewni Wro-

nowiec. Na podstawie krzywych konsumcyjnych i stanów wód na łatach wodowskazowych okre-

ślono średnie dobowe odpływy w dm3⋅s–1, które przeliczono na wysokości warstw odpływu w mm. 

Posłużyły one do określenia miesięcznych, sezonowych i rocznych warstw oraz współczynników 

odpływu [B.2.5; B.2.14; B.2.21].  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ustalono, że kolejne lata okresu badań charak-

teryzowały się znacznym zróżnicowaniem opadów – pierwszy rok był suchy, drugi przeciętny, a 

trzeci był rokiem bardzo wilgotnym. Średnia roczna suma opadów w latach hydrologicznych 1999–

2001, w przypadku posterunku opadowego Wieprz wyniosła 912 mm i była tylko o 52 mm niższa 

od średniego opadu położonego wyżej posterunku Wronowca. W obu przypadkach opady te sta-

nowiły 105% średniego opadu z wielolecia, a więc okres badań uznano za normalny. Największą 

średnią roczną warstwę odpływu o wartości 524 mm odnotowano w mikrozlewni Wronowiec. 

Przewyższała ona o 16 i 32% odpływy zaobserwowane w Barnczaku i Włosieniu. W Górce para-

metr ten był o 153 mm mniejszy, niż we Wronowcu i osiągnął najniższą wartość wśród zlewni do-

świadczalnych. Należy tu zauważyć, że Wronowiec charakteryzuje się większymi opadami atmos-

ferycznymi, jak również największą gęstością sieci wodnej, co znacznie zwiększyło odpływ z tej 

mikrozlewni. Górka natomiast ma wydłużone stoki, jeden ciek bez dopływów oraz łąki porastające 

stosunkowo płaskie tereny bezpośrednio przylegające do cieku, co stwarza dogodne warunki do 

dłuższej i intensywniejszej ewapotranspiracji. W układzie półroczy, średnie w okresie badawczym 

odpływy zimowe (XI–IV) ze wszystkich mikrozlewni były niższe od letnich (V–X). Przy czym różnice 

pomiędzy średnimi wskaźnikami odpływu poszczególnych okresów półroczy kształtowały się w 

granicach od 18 mm we Włosieniu do 60 mm w Barnczaku. Przy zróżnicowanych rocznych wskaź-

nikach opadowych oraz warunkach siedliskowych poszczególnych mikrozlewni, również roczne 

współczynniki odpływów były zróżnicowane. Przeciętnie z mikrozlewni Górka odpływało 41% opa-

du, z najniżej położonej mikrozlewni Włosień 44%, z mikrozlewni Barnczak 49%, a z najwyżej po-

łożonego Wronowca – 54%. Współczynniki odpływu w okresach zimowych we wszystkich zlew-

niach były większe niż w półroczu letnim [B.2.5; B.2.14; B.2.21].  

Z moich badań hydrologicznych wynika, że nawet z małych zlewni rolniczych odpływają 

znaczne zasoby wodne, które mogłyby zostać wykorzystane do zaspokajania lokalnych potrzeb 

gospodarczych lub do pełnienia funkcji krajobrazowych i ekologicznych. Z tych względów powinny 

być podejmowane działania w zakresie „małej retencji”, które ograniczyłyby bezużyteczny odpływ 

wód również z takich małych zlewni.  
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Badania hydrochemiczne w tych małych zlewniach, polegały na 2-krotnym w miesiącu 

poborze prób wody powierzchniowej i opadowej. Wody odpływające czerpano bezpośrednio z cie-

ków przy przekrojach hydrometrycznych, natomiast opadowe z kolektorów wody opadowej. W 

próbkach oznaczano 16 cech fizykochemicznych wody z grupy wskaźników fizycznych, tlenowych, 

biogennych, zasolenia oraz metali. Na podstawie wyników dokonanych oznaczeń obliczono wy-

brane statystyki opisowe badanych cech fizykochemicznych, takie jak wartości minimalne, maksy-

malne i średnie arytmetyczne oraz współczynniki zmienności. Dane empiryczne z badań posłużyły 

także do oceny jakość wody [Rozporządzenie… 2004]. Korzystając z testu t-Studenta dokonano 

międzyobiektowej oceny istotności różnic między badanymi wskaźnikami wód powierzchniowych 

oraz do porównania wartości średnich parametrów fizykochemicznych wód opadowych i po-

wierzchniowych w obrębie danej mikrozlewni. Wyniki pomiaru opadów i odpływów oraz stężeń były 

podstawą do obliczenia ładunków badanych składników (kg⋅ha–1), deponowanych z opadem lub 

wynoszonych z odpływem [B.2.2; B.2.5–B.2.10; B.2.17; B.2.21].  

Na podstawie średnich wartości badanych cech fizykochemicznych stwierdzono, że osadni-

czo-rolnicze zagospodarowanie mikrozlewni Górka i hodowlano-rolnicze użytkowanie mikrozlewni 

Wronowiec najsilniej wpływa na zanieczyszczenie wód odpływających z ich obszaru. Spośród ba-

danych wskaźników, trzynaście przyjmowało wartości wyższe od stwierdzonych w wodach mikro-

zlewni Włosień i Barnczak. Ponadto najmniejsza zawartość tlenu rozpuszczonego w wodach Górki 

i Wronowca potwierdza ich gorszą jakość. Średnie wartości fosforanów, azotu amonowego i BZT5, 

w mikrozlewniach Górka i Wronowiec, a manganu tylko w wodach Górki oraz chlorków i siarcza-

nów w wodach Wronowca, były statystycznie istotnie większe niż w Barnczaku i Włosieniu. Ocena 

jakości wód [Rozporządzenie… 2004] płynących potokiem Włosień wykazała, że wody te ze 

względu na stężenia azotanów i zawartość zawiesiny ogólnej kwalifikowały się do klasy IV, tj. do 

wód o niezadowalającej jakości. Woda odpływająca ze zlewni Barnczak miała zadowalającą jakość 

(klasa III) na co wpływ miały podwyższone wartości fosforanów, żelaza, manganu, BZT5 i zawiesi-

ny ogólnej. Natomiast wody Górki i Wronowca miały złą jakość (V klasa), odpowiednio ze względu 

na fosforany, azotyny i BZT5 oraz fosforany i jony amonowe. Wyższe wartości badanych cech fizy-

ko-chemicznych stwierdzono w wodzie odpływającej. Jedynie stężenia azotu amonowego były 

większe w wodzie opadowej, ale tylko w odniesieniu do odpływu z mikrozlewni Włosień i Barnczak. 

Badane cechy fizyko-chemiczne wód powierzchniowych wykazywały zróżnicowaną zmienność 

sezonową, na którą oprócz czynników meteorologicznych miały również wpływ dominujące w po-

szczególnych zlewniach czynniki antropogeniczne. W odpływie ze zlewni Włosień średnie stężenia 

azotanów i manganu były statystycznie istotnie większe w półroczu zimowym, a fosforanów i prze-

wodności elektrolitycznej w półroczu letnim. Podobnie w Górce i Barnczaku, również w miesiącach 

półrocza zimowego istotnie większe były średnie wartości Mn2+, N–NO3
– oraz dodatkowo stężenia 

tlenu rozpuszczonego, a w okresie letnim wartości pH i przewodności elektrolitycznej. Ponadto w 

półroczu letnim statystycznie większe były średnie zawartości PO4
3– w wodzie mikrozlewni osadni-
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czo-rolniczej (Górka) oraz stężenia substancji rozpuszczonych w wodzie mikrozlewni o użytkowa-

niu typowo rolniczym (Barnczak). W odpływie z Wronowca większe wartości jonów amonowych, 

fosforanów, przewodności elektrycznej, substancji rozpuszczonych i żelaza wystąpiły latem, a siar-

czanów zimą. Średnio większe wartości badanych cech fizykochemicznych stwierdzono w wodzie 

odpływającej. Jedynie stężenia azotu amonowego były większe w wodzie opadowej, ale tylko w 

odniesieniu do odpływu z mikrozlewni Włosień i Barnczak [B.2.2; B.2.8–B.2.9]. Ładunki większości 

składników odprowadzanych z odpływem były znacznie większe od dostarczanych przez opad. 

Odstępstwem od tej reguły były mniejsze wynoszenia manganu i azotu amonowego, a także za 

wyjątkiem Górki również fosforanów. Spośród substancji istotnych dla środowiska i rolnictwa odno-

tować należy znaczne ilości wynoszonych fosforanów i azotu amonowego z mikrozlewni Górka i 

Wronowiec oraz azotanów z obszaru wszystkich mikrozlewni. Spośród badanych składników rocz-

ne ładunki azotu amonowego i azotanowego oraz siarczanów deponowane przez opady atmosfe-

ryczne na powierzchni 1 ha zlewni były znaczące i stanowiły liczące się źródło zanieczyszczeń 

obszarowych [B.2.6–B.2.7; B.2.10; B.2.17].  

Na podstawie przeprowadzonych badań hydrochemicznych stwierdziłem, że główne czynniki 

różnicujące mikrozlewnie badawcze – użytkowanie i zagospodarowanie, na podobnym tle warun-

ków siedliskowych, miały decydujący wpływ na kształtowanie się jakości wód. Wyniki badań po-

twierdziły przyjętą w niniejszych badaniach tezę, że główną przyczyną złej jakości wód odpływają-

cych z terenów wiejskich jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa osiedli i gospo-

darstw hodowlanych, a w mniejszym stopniu ekstensywna produkcja roślinna. 

Jednym z głównych kierunków moich badań po obronie doktoratu, była wst ępna hydro-

chemiczna ocena uwarunkowa ń lokalizacji planowanych w województwie małopolskim  

zbiorników małej retencji . W wyniku porozumienia Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska 

UR w Krakowie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, w latach 2005–2006 

podjąłem się realizacji badań jakości i walorów użytkowych wody 6 nie kontrolowanych cieków 

objętych Programem Małej Retencji Województwa Małopolskiego [2004].  

Badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, prowadzono w 4 zlewniach położonych w po-

wiecie tarnowskim: zlewnie potoku Uniszowskiego [B.2.11], Rygliczanka [B.2.13], Wolnika [B.2.19] 

i Korzeń [B.2.15] oraz 2 w powiecie suskim: zlewania potoku Bąbola [B.2.18] i Mostowego Potoku 

[B.2.16]. W ramach prac terenowych comiesięcznie pobierano próbki wód powierzchniowych, w 

miejscu planowanych zapór zbiorników małej retencji oraz mierzono temperaturę wody, pH, prze-

wodność elektrolityczną, stężenia tlenu rozpuszczonego i stopień nasycenia wody tlenem. W labo-

ratorium metodami referencyjnymi oznaczano kolejne 13 wskaźników fizykochemicznych, z grupy 

wskaźników fizycznych (zawiesiny ogólne), tlenowych (BZT5), biogennych (PO4
3–,NH4

+, NO2
– i 

NO3
–), zasolenia (substancje rozpuszczone, SO4

2–, Cl–, Ca2+ i Mg2+) i metali (Fe2+/3+ i Mn2+). Ponad-

to, w ramach prac kameralnych opracowano wybrane parametry fizjograficzne zlewni badawczych. 

Jakość wody oceniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji dla 
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prezentowania stanów wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu 

oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód [Rozporządzenie… 2004]. Walory 

użytkowe wody określono porównując wyniki badań z wartościami granicznymi jakim powinna od-

powiadać woda powierzchniowe wykorzystywana do zaopatrywaniu ludności wodę przeznaczoną 

do spożycia, do bytowania ryb w warunkach naturalnych i do kąpieli [Rozporządzenia… 2002a, 

2002b. 2002d]. Badania terenowe i studialne pozwoliły stwierdzić, że w zlewni potoku Rygliczanka, 

Korzeń i Wolninka dominuje rolnicze użytkowanie terenu, natomiast zlewnie potoku Uniszowskie-

go, Bąbola i Mostowego Potoku mają dużą lesistość, wynoszącą od 54,5 do 76,0% [B.2.11; 

B.2.13; B.2.15; B.2.16; B.2.18; B.2.19].  

Wstępne wyniki badań hydrochemicznych prowadzonych w latach 2005–2007 wykazały nie-

zbyt duże zróżnicowanie w jakości wody pomiędzy badanymi ciekami [B.2.11; B.2.13; B.2.15; 

B.2.16; B.2.18; B.2.19]. Z czterech zlewni położonych w powiecie tarnowskim odpływały wody, 

które ze względu na podwyższone stężenia zawiesin oraz żelaza ogólnego i manganu kwalifikowa-

ły się do III klasy czystości. Wody te mogą być wykorzystane do spożycia, ale po uprzednim wyso-

kosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym właściwym dla wód kategorii A3, o czym zdecy-

dowały podwyższone stężenia manganu. Spośród badanych wskaźników na warunki siedliskowe 

dla ryb łososiowatych i karpiowatych niekorzystnie wpływają azotyny, a stężenia zawiesiny ogólnej 

oraz stopień nasycenia wody tlenem sporadycznie nie spełniają kryteriów wody do kąpieli. Stęże-

nia wskaźników biogennych, których nadmiar przyczynia się do eutrofizacji wód w zbiornikach, 

kształtowały się na niskim poziomie [B.2.11; B.2.13; B.2.15; B.2.19]. Wody płynące potokiem Bą-

bola miały dobrą jakość (klasa II) i po ich typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznych (kategoria 

A2) mogły by być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności. Spełniały one również w okresie ba-

dawczym wymogi dla otwartych kąpielisk oraz do bytowania ryb, a ze względu na stężenia skład-

ników biogennych nie były zagrożone eutrofizacją [B.2.18]. Wody powierzchniowe odpływające ze 

zlewni Mostowego Potoku zaliczały się również do II klasy, tj. do wód o dobrej jakości. Planowany 

do realizacji zbiornik małej retencji będzie można wykorzystywać do celów rekreacyjnych, w tym 

także do kąpieli. Z uwagi na podwyższone stężenia azotynów wody płynące Mostowym Potokiem 

spełniają tylko wymogi ryb karpiowatych. Ze względu na stężenia żelaza ogólnego, wody te muszą 

być uzdatniane typowymi metodami fizycznymi i chemicznymi właściwymi dla wód kategorii A2. 

Ocena podatności na eutrofizację wykazała, że wody te podlegają okresowym krótkoterminowym 

procesom eutrofizacji [B.2.16]. 

Na kontynuację tych badań uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. W latach 2007–2010, w ramach grantu rozwojowego nr R 12 001 02 prowadzono dal-

sze badania, które rozszerzono na kolejnych 6 zlewni. Wyniki tych badań zamieściłem w jednote-

matycznym cyklu publikacji naukowych.  

Powyższe badania mają walor utylitarny, ponieważ mogą posłużyć do doprecyzowania po-

tencjalnych funkcji planowanych zbiorników wodnych w zlewniach badanych cieków. Dla zapew-
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nienia odpowiedniej jakości i walorów użytkowych wód w większości badanych potoków, należy na 

terenach ich zlewni podjąć działania ograniczające zanieczyszczanie zawiesiną ogólną, azotynami, 

żelazem ogólnym i mangan. W zakres tych działań powinny wchodzić zabiegi przeciwerozyjne 

oraz lokalne zmiany użytkowania terenu. 

Badania potencjału erozyjnego gleb pod k ątem zamulania planowanego zbiornika 

wodnego  prowadziłem w zlewni potoku Korzeń, położonej w woj. małopolskim, w bliskim sąsiedz-

twie Tarnowa. Celem tych badań, było sprawdzenie tezy o ograniczonej przepuszczalności gleb 

podgórskich i związanej z tym małej ich zdolności do przejęcia wód opadowych i roztopowych, co 

sprzyja procesom erozyjnym i może pośrednio wpływać niekorzystnie na prawidłowe i długotrwałe 

funkcjonowanie planowanego zbiornika retencyjnego „Skrzyszów”. Tezę tą zweryfikowano na pod-

stawie analizy wyników z przeprowadzonych badań gleboznawczych [B.2.24]. 

Badania polegały na wykonaniu 6 odkrywek glebowych, równomiernie rozmieszczonych i re-

prezentatywnych dla wszystkich występujących w zlewni podtypów gleb. Z każdej warstwy gene-

tycznej pobrano próby, w których oznaczono podstawowe właściwości fizyko-wodne, przepusz-

czalność oraz potencjał wodny gleb. Otrzymane z badań laboratoryjnych dane empiryczne, posłu-

żyły do obliczenia wartości współczynnika filtracji skorygowanego do 10°C (cm·d–1) oraz retencji 

użytecznej i odciekalności statycznej (% obj. i mm) [B.2.24].  

Analiza wyników badań wykazała, że w zlewni występują ciężkie gleby płowe i brunatne wy-

ługowane, a także lżejsze gleby brunatne deluwialne i kwaśne. Są one zbudowane przeważnie z 

utworów pylastych i pylasto-ilastych, a rzadziej z pyłów piaszczystych i glin. Wartości współczynni-

ka filtracji kształtują się od zera do kilku lub kilkunastu, a bardzo rzadko kilkudziesięciu cm na do-

bę. Gleby te posiadają duże potencjalne zdolności retencyjne (od 173 do 347 mm), które jednak 

nie są w pełni wykorzystywane, ze względu na ich małą przepuszczalność, ograniczającą infiltrację 

wód opadowych i roztopowych [B.2.24].  

Na podstawie analizy danych ustaliłem, że ze względu na właściwości fizyko-wodne gleb, w 

zlewni potoku Korzeń występują powierzchniowe spływy wód, co przy dużych spadkach i dominu-

jącym rolniczym użytkowaniu terenu potęguje procesy erozyjne i w przyszłości może przyczyniać 

się do zamulania planowanego zbiornika wodnego „Skrzyszów”. W celu ograniczenia spływów 

powierzchniowych i ochrony przyszłego zbiornika, należy poprzez właściwe zagospodarowanie i 

użytkowanie terenu oraz zabiegi agromelioracyjne zwiększyć przepuszczalność gleb w zlewni po-

toku Korzeń oraz rozważyć budowę zbiornika wstępnego (osadnika).  

W zakresie ochrony środowiska wodnego, zająłem się tematyką związaną z innowacyjn ą 

metod ą zagospodarowania wód opadowych  spływających z utwardzonych powierzchni (dróg, 

parkingów, chodników) Centrum Logistycznego, położonego w miejscowości Modlniczka na obrze-

żu Krakowa [B.5.9].  

Teren Centrum o powierzchni 31,5 ha, na którym obecnie znajduje się 9 wielkogabarytowych 

magazynów, leży w zlewni potoku Wedonka i w strefie ujęcia wody dla Krakowa na rzece Ruda-



Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych z elementami życiorysu...  – dr inż. Andrzej Bogdał 

 

21 | S t r o n a  
 

wie. Towarzyszący temu przedsięwzięciu transport samochodowy, stwarza potencjalne zagrożenie 

dla wód gruntowych i powierzchniowych. Z tego względu, inwestor postanowił zastosować niety-

powe rozwiązanie, mające na celu pozbycie się wód opadowych z terenu Centrum. Polega ono na 

gromadzeniu wody w lokalnym zbiorniku, a następnie rozdeszczowaniu jej na powierzchni dachów 

kilku magazynów i wyparowaniu. Przed rozpoczęciem badań, zaprojektowałem ze współpracowni-

kami z Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska specjalistyczną stację doświadczalną, która 

składała się z modelu dachu magazynu w skali 1:1, wyposażonego w urządzenia do zraszania. 

Cała stacja została w pełni opomiarowana, co dało pełną kontrolę obiegu wody i pozwoliło ozna-

czyć ewaporację z różnicy objętości dopływu i odpływu podczas zraszania powierzchni dachu. W 

pobliżu dachu eksperymentalnego zainstalowano nowoczesną stację meteorologiczną [B.5.9]. Ba-

dania prowadzono od sierpnia do października 2010 roku oraz w okresach od kwietnia do paź-

dziernika 2011 i 2012 roku. Ich celem było określenie dynamiki parowania wody ze zraszanego 

dachu budynku przemysłowego oraz ustalenie zależności pomiędzy ilością parującej wody, a 

czynnikami meteorologicznymi. W sposób ciągły mierzono objętości wody doprowadzanej i odpro-

wadzanej z dachu oraz szereg najważniejszych elementów meteorologicznych. Parametry te były 

zapisywane w pamięci rejestratora w interwale 30-minutowym. Ponadto systematyczne raz na ty-

dzień mierzono powierzchnie zwilżane przez 6 mikrozraszaczy na dachu eksperymentalnym. Róż-

nice pomiędzy objętością wody doprowadzanej i odprowadzanej z dachu podzielone przez śred-

nie, z dwóch sąsiednich terminów pomiaru powierzchni zwilżonych dachu, umożliwiły określenie 

warstwy ewaporacji wody w milimetrach. Rejestrowane i obliczane parametry stanowiły podstawę 

ustalania ich godzinowych sum lub wartości średnich. Mierzone opady atmosferyczne oraz reje-

strowane czasy ich występowania posłużyły do ustalenia ilości godzin bezopadowych, z których 

dane wykorzystano do obliczeń [B.5.9].  

Na podstawie analizy wyników ustalono, że w każdym roku badań, obliczone sumy parowa-

nia w godzinach dziennych były znacząco wyższe niż w nocnych. Średnia z lat 2010–2012 suma 

wyparowanej wody z powierzchni dachu była najwyższa w okresie letnim – 574 mm w tym, 87% 

(499 mm) stanowiło parowanie w godzinach dziennych. Średnio za okres badawczy, w ciągu doby 

z 1 m2 powierzchni zwilżonej dachu wyparowywało 5,9 dm3. Ewaporacja obliczona dla p = 0,10, 

odpowiadająca statystycznemu okresowi powtarzalności raz na 10 dni, czyli występująca około 41 

razy (40,7) w okresie badawczym (407 dni) wyniosła 8,8 mm, a o powtarzalności 20 razy (p = 0,05) 

9,6 mm, natomiast występująca statystycznie raz na 100 dni (p = 0,01), czyli 4 razy w okresie ba-

dań, osiągnęła wartość 11,2 mm. Średnia z okresu badawczego ewaporacja w godzinach nocnych 

i dziennych wynosiła odpowiednio 0,11 i 0,35 dm3·m-2·h–1 [B.5.9].  

Uzyskane wyniki badań umożliwiły dobór odpowiednich powierzchni dachowych i optymal-

nego sposobu ich zraszania oraz wymiarowanie elementów instalacji hydraulicznej systemu za-

pewniającego zagospodarowanie wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych Cen-

trum. Ponadto, ustalone wartości ewaporacji wody z jednostki powierzchni zwilżanej mogą być 
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wykorzystane do określania powierzchni dachowych niezbędnych do wyparowania żądanej ilości 

wody, pod warunkiem zastosowania identycznych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych da-

chów i sposobu ich zraszania. 

Innym kierunkiem badań, związanym z jedną z moich specjalności naukowych – melioracje 

wodne, była ocena wpływu wybranych zabiegów agromelioracyjnych na wła ściwo ści fizyko-

wodne gleb.  Wzrastający poziom mechanizacji związany z produkcją rolną powoduje, że porusza-

jące się po powierzchni pól maszyny rolnicze wywołują ugniatanie wierzchniej warstwy gleby i pod-

glebia, przyczyniając się do pogorszenia parametrów fizycznych gleb. Również w wyniku prowa-

dzenia zabiegów uprawowych roli ciągle na tą samą głębokość, powstaje w niej niekorzystne zja-

wisko zwane zagęszczeniem gleby, które kumulując się w czasie może prowadzić do niekorzyst-

nych zmian jej właściwości fizyko-wodnych, co wpływa na ograniczenie wykorzystania potencjal-

nych zdolności retencyjnych, zmniejszenie produkcyjności gleb oraz potęguje spływy powierzch-

niowe. Jednym ze sposobów poprawy parametrów gleb, jest stosowanie zabiegów agromelioracyj-

nych. Celem podjętych w tym zakresie badań, było określenie wpływu zabiegu głęboszowania na 

zmianę właściwości fizyko-wodnych gleb brunatno ziemnych i płowoziemnych.  

Badania prowadzono w latach 2012–2013 na gruntach ornych położonych w powiecie raci-

borskim, w miejscowości Wojnowice. Na obiekcie występują gleby należące do klasy IIIa, a pod 

względem przydatności rolniczej do kompleksu pszennego dobrego. Są to jednak gleby ciężkie i 

podatne na mechaniczne zagęszczanie, wpływające negatywnie na stosunki powietrzno-wodne 

oraz zmniejszenie ich zdolności infiltracyjnych. Podczas prac terenowych wykonano na obiekcie 

dwie odkrywki (na polu głęboszowanym i niegłęboszowanym), które szczegółowo opisano. Z po-

szczególnych poziomów genetycznych pobrano próby gleb o strukturze nienaruszonej i naruszo-

nej. Przy każdej z odkrywek przeprowadzono badania przepuszczalności gleb. W rezultacie badań 

terenowych i laboratoryjnych otrzymano informacje o składzie granulometrycznym, wilgotności, 

zawartości próchnicy, charakterystycznych gęstościach oraz porowatości gleb [B.2.31; B.2.34].  

Już wstępna analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że zastosowane głębokie spulch-

nianie gleb przy użyciu głębosza wpłynęło na zmniejszenie gęstości objętościowej oraz zwiększe-

nie porowatości ogólnej i przepuszczalności gleb. Nastąpiła również poprawa stosunków powietrz-

no-wodnych – zwiększył się udział fazy gazowej, a zmniejszył fazy ciekłej [B.2.31; B.2.34]. 

Na podstawie wyników z przeprowadzonych badań wykazałem, że nawet po 20 miesiącach 

od wykonania zabiegu agromelioracyjnego, można zauważyć korzystny wpływ na parametry fizy-

ko-wodne gleb, co w konsekwencji powinno zwiększyć produktywność gleb, ale również może 

prowadzić do łagodzenia skutków susz i powodzi. 

W ramach umowy o współpracy partnerskiej między Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geo-

dezji UR w Krakowie i Miastem Trzebinia, uczestniczyłem jako lider sekcji hydrochemicznej w ba-

daniach związanych z przyrodniczymi i hydrochemicznymi uwarunkowaniami r ewitalizacji 

zbiornika wodnego Chechło . Przedmiotowy zbiornik powstał w latach 1944 – 1945 głównie w 
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celu retencjonowania wody dla zakładów przemysłowych oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Po-

nadto służy on do alimentacji odpływu wody w korycie rzeki Chechło, ogranicza skutki powodzi w 

dolinie poniżej piętrzenia oraz pełni funkcje rekreacyjne. Zasilany jest on w wodę przez dwa głów-

ne dopływy, tj. rzekę Chechło i potok Młoszówki. Celem prowadzonych w latach 2012–2013 badań 

przyrodniczych i hydrochemicznych, było uzyskanie jak najwięcej wiarygodnych danych i informa-

cji, mogących dać podstawę do opracowania projektu rewitalizacji i wielofunkcyjnego wykorzysta-

nia zbiornika Chechło. Wyniki badań opublikowano w 2014 roku w formie wieloautorskiej monogra-

fii [B.2.33], w której zamieszczono charakterystykę zbiornika i jego otoczenia. Czynnikiem podsta-

wowym dla użytkowej funkcji zbiornika, ale także dla właściwego funkcjonowania ekosystemów 

wodnych i od wody zależnych jest odpowiednia jakość wody, którą oceniono na podstawie para-

metrów fizykochemicznych i biologicznych. Przedstawiono także poziom zanieczyszczenia meta-

lami ciężkimi gleb i roślin w otoczeniu zbiornika. Scharakteryzowano roślinność w zbiorniku i jego 

otoczeniu oraz oceniono znaczenie zbiornika pod kątem siedliskowym dla ptaków.  

Przeprowadzone badania wykazały, że różnorodność gatunkowa awifauny lęgowej zbiornika 

Chechło jest stosunkowo niewielka, ponieważ stwierdzono występowanie tylko 19 gatunków pta-

ków. Roślinność wodna i szuwarowa zbiornika nie odznacza się dużą wartością przyrodniczą, po-

nieważ występują tylko gatunki pospolite, brak natomiast rzadkich i cennych gatunków chronio-

nych. Zróżnicowanie florystyczne jest jednak dość duże, a w niektórych częściach zbiornika wy-

kształcił się już typowy strefowy układ roślinności. Półnaturalne zbiorowiska łąkowe w otoczeniu 

zbiornika charakteryzują się w większości ubogim składem gatunkowym i mało typowym wykształ-

ceniem, czego główną przyczyną jest brak lub niewłaściwe użytkowanie terenu. Zawartość chromu 

i niklu w badanych glebach pod względem toksyczności okazała się naturalna, natomiast na nie-

których stanowiskach badawczych gleba była średnio zanieczyszczona ołowiem i cynkiem oraz 

silnie zanieczyszczona kadmem. W niektórych punktach badawczych stwierdzono w roślinach 

większą od wartości uznawanych za granicę przydatności paszowej zawartość kadmu i cynku. W 

związku z tym nie jest wskazana uprawa roślin w otoczeniu zbiornika z przeznaczeniem ich na 

paszę lub konsumpcję. Zlewnie rzeki Chechło i potoku Młoszówka charakteryzują się dużą poten-

cjalną zdolnością retencyjną, co związane jest przede wszystkim z ich użytkowaniem i warunkami 

topograficznymi, tj. z dominacją lasów i nieznacznymi spadkami terenu. Znaczny udział lasów w 

zlewni z jednej strony przyczynia się do obniżenia odpływów maksymalnych, z drugiej jednak mo-

że wpływać na zwiększenie deficytów wody w sytuacji długotrwałych okresów bezopadowych. Mo-

delowanie hydrologiczne wykazało, że w zlewni Młoszówki możliwa jest szybsza reakcja zlewni na 

opad niż w przypadku zlewni rzeki Chechło. Jest to związane z jej mniejszą powierzchnią, znacz-

nie większymi spadkami terenu oraz z mniejszym udziałem powierzchni użytków o znacznych 

zdolnościach retencyjnych (lasów i ekosystemów trawiastych). Stan chemiczny jest dobry, a stan 

ekologiczny wód zbiornika i rzeki Chechło, oceniony na podstawie wskaźników biologicznych, fizy-

kochemicznych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego jest umiarkowa-
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ny (III klasa) – woda jest trwale zanieczyszczona substancjami organicznymi pochodzenia natural-

nego, których źródłem jest środowisko glebowo-roślinne Puszczy Dulowskiej. Natomiast wody do-

pływające do zbiornika potokiem Młoszówka mają dobry stan ekologiczny i chemiczny. Ze względu 

na wartości BZT5 oraz stężenia fosforu ogólnego i azotu azotynowego, w badanych wodach panu-

ją niekorzystne warunki dla życia ryb łososiowatych i karpiowatych. W zależności od wykorzysta-

nego wskaźnika i metody oceny troficzności, zbiornik Chechło zalicza się do akwenów eutroficz-

nych lub nawet hipertroficznych [B.2.33]. 

Pomimo stwierdzenia stosunkowo niewielkiej wartości przyrodniczej zbiornika Chechło, pełni 

on ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej, silnie zdegradowanego przez przemysł 

terenu gminy Trzebinia. Z tych względów, w przyszłych planach zagospodarowania zbiornika nale-

ży w większym stopniu uwzględnić wymogi ochrony przyrody. Funkcja przyrodnicza powinna do-

minować szczególnie w południowo-wschodniej części zbiornika. Wskazana jest rewitalizacja ob-

szaru, która stworzyłaby możliwość zwiększenia liczby gatunków zwierząt i ich liczebności. Zmiana 

warunków siedliskowych poprzez modyfikację istniejących lub stworzenie nowych płatów roślinno-

ści oraz budowę wysp przyczyniłaby się do poprawy warunków bytowania ptaków.  

Prowadziłem również badania nad stratami wody i składników pokarmowych w otwar-

tym systemie nawadniania kroplowego w wielkopowierz chniowej szklarni , przy uprawie róż 

na substracie torfowym. Odpływy wody mierzono metodą naczynia cechowanego w terminach, w 

których stosowano 2 lub 3 cykle nawadniania różnymi dawkami polewowymi. W laboratorium me-

todami referencyjnymi oznaczano w próbach uśrednionych pożywek i odcieków, stężenia 8 skład-

ników pokarmowych: N–NH4
+

 , N–NO2
–, N–NO3

–, PO4
3–, K+, SO4

2–, Ca2+ oraz Mg2+. Na podstawie 

pomierzonych objętości odcieków i stężeń zawartych w nich składników pokarmowych oraz w 

oparciu o objętości i stężenia składników w dostarczanej roślinom pożywce, obliczono odpowied-

nio ładunki odprowadzane i wprowadzane do systemu, a z ich ilorazu ustalono procent strat skład-

ników pokarmowych [B.2.35]. 

Analiza wyników badań wykazała duże zróżnicowanie objętości odpływu odcieków w zależ-

ności od wielkości nawadniającej dawki polewowej lub dobowej oraz ze względu na liczbę cykli 

realizowanych w ciągu dnia. W pracy wykazano potencjalne możliwości zmniejszenia strat wody w 

systemie nawadniania, które w zależności od wariantu obliczeniowego wyniosły w warunkach do-

świadczenia od 21,6 do 99,8%. Stwierdzono również wzrost stężeń Mg2+, SO4
2–, K+, N–NO2

– w 

stosunku do pożywki podawanej roślinom, czyli odnotowano, tzw. zjawisko zatężania odcieków. Ze 

względu na to zjawisko w przypadku tych samych 4 składników pokarmowych stwierdzono średnio 

największe, bo 70–90% straty ilościowe. Należy jednak podkreślić, że straty składników pokarmo-

wych wystąpiły w każdym terminie badawczym i dotyczyły w różnym stopniu wszystkich badanych 

składników [B.2.35].  

W świetle uzyskanych wyników badań ustaliłem, że poszukiwanie metod prowadzenia racjo-

nalnej gospodarki wodą i nawozami w zamkniętych systemach nawadniania kroplowego, wydaje 
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się ze względów ekonomicznych i środowiskowych w pełni uzasadnione.  

Zajmowałem się również zmianami jako ści wód płyn ących na długo ści wybranych rzek 

małopolski , tj. rzeki Prądnik-Białucha [B.2.28], Poprad [B.2.36] i Uszwica [B.2.41]. Celem tych 

prac było ustalenie zmian jakości i walorów użytkowych oraz wyznaczenie stref zanieczyszczenia i 

samooczyszczania wód na długości rzek, których zlewnie położone są w dorzeczu Górnej Wisły. 

Rzeka Prądnik-Białucha, której zlewnia położona jest w sąsiedztwie Krakowa na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, przepływa przez tereny typowo rolnicze, prawnie chronione, z roz-

proszonym osadnictwem wiejskim oraz z zabudową podmiejską i miejską. W 15 punktach pomia-

rowo-kontrolnych prowadzono badania hydrochemiczne, które polegały na oznaczaniu metodami 

referencyjnymi 23 wskaźników fizykochemicznych. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że 

w górnym odcinku rzeki wody źródlane wzbogacały się lub zubażały w składniki mineralne. W 

środkowej części, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny, zachodziły procesy 

samooczyszczania poprawiające jakość wody, co miało związek z mniejszą antropopresją i więk-

szą lesistością tego obszaru. W dolnym odcinku rzeki, tereny o zwartej zabudowie podmiejskiej i 

miejskiej powodowały intensywne zanieczyszczanie wód. Ze względu na duże stężenia azotanów, 

woda płynąca na całej długości rzeki była zagrożona eutrofizacją i miała stan ekologiczny poniżej 

dobrego. Badane wody nadawały się do spożycia, ale na różnych odcinkach rzeki wymagały pro-

cesów uzdatniania, dostosowanych do wymogów kategorii A1, A2 lub A3. Za wyjątkiem krótkiego 

źródłowego odcinka rzeki, duże stężenia azotynów nie stwarzały dogodnych naturalnych warun-

ków do życia ryb łososiowatych i karpiowatych [B.2.28].  

Rzeka Poprad o długości 167 km i powierzchni zlewni 2077,3 km2, w górnym biegu płynie na 

ponad 100 km odcinku przez terytorium Słowacji, na długości 31,1 km jest rzeką transgraniczną, a 

dolny około 31,0 km odcinek leży na terenie Polski. Pod względem abiotycznym jest to średnia 

rzeka wyżynna-wschodnia typu 15, będąca prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Pięcioletnie ba-

dania prowadzono w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: 1. zlokalizowanym w Leluchowie na 

granicy polsko-słowackiej w 62,1 km biegu rzeki, 2. w Piwnicznej-Zdrój – w 23,9 km, 3. w Starym 

Sączu – 2,9 km przed ujściem Popradu do Dunajca. W próbkach wody oznaczano 21 wskaźników 

fizykochemicznych i 2 indykatory mikrobiologiczne, na podstawie których oceniono zmiany stanu 

ekologicznego i walorów użytkowych wody na badanym odcinku rzeki Poprad. Ponadto niepara-

metrycznym testem U Manna-Whitney’a oszacowano statystyczne różnice pomiędzy wartościami 

poszczególnych wskaźników oznaczonych w różnych punktach pomiarowo-kontrolnych. Na pod-

stawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że ze względu na wskaźniki fizykochemiczne stan 

ekologiczny na całej długości badanego odcinka rzeki był dobry (klasa II) – w punkcie 1 i 3 zade-

cydowało o tym średnie stężenie zawiesiny ogólnej, natomiast w punkcie 2 wartości ChZT–Mn. 

Często występujące duże stężenia zawiesiny ogólnej nie spełniały wymogów stawianych wodom 

powierzchniowym wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności, a wartości kilku wskaźników jako-

ściowych stwarzają niezbyt korzystne warunki siedliskowe dla życia i rozwoju ryb łososiowatych i 
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karpiowatych. Analiza statystyczna wykazała, że na odcinku pomiędzy punktami 1–3 istotnie 

zwiększyło się stężenie azotu azotynowego, fosforu ogólnego, fosforanów i ChZT–Mn, a zmniej-

szyło się pH oraz zawartość i nasycenie wody tlenem. Ponadto stwierdzono, że w punkcie zlokali-

zowanym w Piwnicznej-Zdroju istotnie mniejsze były liczebności bakterii grupy coli i coli typu kało-

wego niż w punkcie na granicy polsko-słowackiej i w punkcie przyujściowym [B.2.36]. 

Zlewnia rzeki Uszwicy położona jest w środkowej części województwa małopolskiego, na te-

renie powiatów brzeskiego i bocheńskiego. Rzeka ma długość 61,2 km, a jej zlewnia obejmuje 

obszar o powierzchni 322,5 km2, który ze względu na użytkowanie ma charakter leśno-rolniczy z 

dużym udziałem terenów o zabudowie zwartej (miasto Brzesko) i rozproszonej. Dwuletnie badania 

hydrochemiczne prowadzono w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych – jednym zlokalizowanym 

w części przyujściowej (punkt 1) i drugim usytuowanym około 7,5 km poniżej miasta Brzesko 

(punkt 2). Wartości comiesięcznie oznaczanych 18 wskaźników jakościowych wody poddano ana-

lizom porównawczym i statystycznym – obliczono w obu punktach dla każdego wskaźnika podsta-

wowe statystyki opisowe i oceniono ich zmienność sezonową, ustalono stan ekologiczny i walory 

użytkowe wody oraz oszacowano testem U Manna-Whitney’a istotność statystyczną różnic pomię-

dzy odnotowanymi w różnych punktach pomiarowo-kontrolnych wartościami poszczególnych 

wskaźników. Analiza wyników badań wykazała, że na całym badanym odcinku rzeki Uszwicy, wo-

da nie spełnia wymagań dla ryb łososiowatych i karpiowatych, jednak dużo lepsze warunki siedli-

skowe panowały w przyujściowym odcinku rzeki. Wody poddane presji osadniczej (punkt 2) były w 

istotnie mniejszym stopniu nasycone tlenem i zawierały większe ilości zawiesiny oraz substancji 

organicznych i biogennych, w stosunku do odcinka rzeki przepływającej głównie przez ekstensyw-

nie użytkowane tereny rolnicze. Z tych względów woda środkowego odcinka rzeki Uszwicy była 

eutroficzna i miała potencjał ekologiczny poniżej dobrego. Zaburzona również była w niej sezono-

wa cykliczność zmian stężeń niektórych wskaźników biogennych, która występuje w wodach czys-

tych. Natomiast na skutek intensywnych procesów samooczyszczania, w części przyujściowej rze-

ki występowały już warunki zbliżone do naturalnych, tzn. zachowana była sezonowość, wody nie 

były zagrożone eutrofizacją i miały potencjał ekologiczny dobry [B.2.41].  

Na podstawie analizy wyników badań, prowadzonych w zlewniach trzech rzek położonych w 

dorzeczu Górnej Wisły wykazałem, że mimo prowadzenia licznych działań proekologicznych ogra-

niczających zanieczyszczenie wód w Polsce, istnieją nadal problemy z osiągnięciem w wielu zlew-

niach rzecznych celów środowiskowych zapisanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Oprócz scharakteryzowanych powyżej głównych kierunków moich badań prowadzonych po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zajmowałem się jeszcze wieloma pobocznymi zagadnie-

niami, które przeważanie były związane z mechanizmami kształtującymi jakość wód, głównie po-

wierzchniowych.  
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6. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO WYNIKAJ ĄCEGO z art. 16 ust 2. 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowyc h i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 6 5, poz. 595 z pó źn. zm.)  

 

6.1. Tytuł osi ągni ęcia naukowego  

Jednotematyczny cykl publikacji naukowych, 

pt. „ Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na kszt ałtowanie jako ści wód 

powierzchniowych w zlewniach wy żynnych i górskich ” 

6.2.  Wykaz prac dokumentuj ących osi ągni ęcie naukowe  
 

B.1.1. Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A. , Ostrowski K., Rajda W. 2012. Quality and usable 

values of waters flowing away from catchments of planned small retention reservoirs in 

the region of Cracow. Monografia, Wyd. UR Kraków, ss. 110. ISBN 978–83–60633–

63–2 (udział własny – 15%) [MNiSW – 25 pkt. ]. 

Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A. , Ostrowski K., Rajda W. 2011. Jakość i walory 

użytkowe wód odpływających ze zlewni zbiorników małej retencji planowanych w rejo-

nie Krakowa. Monografia. Wyd. UR Kraków, ss. 110, ISBN 978–83–60633–58–8. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, wykonywaniu 

badań terenowych i laboratoryjnych, opracowaniu charakterystyki fizjograficznej bada-

nych zlewni, analizie danych, współautorstwo wniosków i redakcji tekstu. 

B.1.2. Bogdał A. , Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K., Rajda W. 2014. Jakość i walory 

użytkowe wód odpływających ze zlewni wybranych zbiorników małej retencji planowa-

nych na Pogórzu Ciężkowickim. Monografia, Wyd. UR Kraków, ss. 136. ISBN 978–83–

64758–10–2 (udział własny – 50%) [MNiSW – 20 pkt. ]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, wykonywaniu 

badań terenowych i laboratoryjnych, opracowaniu charakterystyki fizjograficznej bada-

nych zlewni rzecznych, analizie danych, autorstwo rozdziału wyniki badań i współau-

torstwo wniosków i redakcji tekstu. 

B.1.3. Kowalik T., Bogdał A. , Kanownik W., Ostrowski K., Rajda W. 2010. Quality and func-

tional values of waters flowing away from catchments of planned small storage reser-

voirs in the Beskid Makowski and Żywiecki Mts. Monografia. Wyd. UR Kraków, ss. 94. 

ISBN 978–83–60633–53–3 (udział własny – 15%) [MNiSW – 25 pkt. ]. 

Kowalik T., Bogdał A. , Kanownik W., Ostrowski K., Rajda W. 2010. Jakość i walory 

użytkowe wód odpływających ze zlewni planowanych zbiorników małej retencji w Be-

skidzie Makowskim i Żywieckim. Monografia. Wyd. UR Kraków, ss. 94. ISBN 978–83–

60633–52–6. 
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Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, wykonywaniu 

badań terenowych i laboratoryjnych, opracowaniu charakterystyki fizjograficznej bada-

nych zlewni, analizie danych, współautorstwo wniosków i redakcji tekstu. 

B.1.4. Kowalik T., Kanownik W., Bogdał A. , Policht-Latawiec A. 2014. Wpływ zmian użytko-

wania zlewni wyżynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Annual Set 

The Environment Protection – Rocznik Ochrony Środowiska 16, 223–238 (udział wła-

sny – 30%) [MNiSW – 15 pkt., IF = 0,442 ]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w badaniach terenowych i laboratoryjnych, opra-

cowaniu charakterystyki fizjograficznej badanej zlewni rzecznej, analizie danych, 

współautorstwo wniosków i redakcji tekstu. 

B.1.5. Bogdał A.  2011. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzeki na zawartość i nasycenie 

wody tlenem rozpuszczonym. Gaz, Woda i Tech. Sanit. 10, 349–351 (udział własny – 

100%) [MNiSW – 9 pkt. ]. 

Rola i udział habilitanta: opracowanie koncepcji badań, przeprowadzenie badań tere-

nowych i laboratoryjnych, analiza danych, redakcja tekstu, tabel i grafiki oraz opraco-

wanie wniosków. 

B.1.6. Kowalik T., Bogdał A. , Borek Ł., Kogut A. 2015. The effect of treated sewage outflow 

from a modernized sewage treatment plant on water quality on the Breń river. Journal of 

Ecological Engineering 16 (4), 96–102 (udział własny – 45%) [MNiSW – 12 pkt. ]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych, analizie danych, przygotowaniu tabel i grafiki, redakcji tekstu i 

formułowaniu wniosków końcowych. 

B.1.7. Policht-Latawiec A., Bogdał A. , Pudło M. 2013. Effect of small water reservoir on qual-

ity and usable values of surface waters. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowi-

ska Przyrodniczego PAN, 10, 334–346 (udział własny – 45%) [MNiSW – 4 pkt. ]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych, analizie danych, przygotowaniu tabel i grafiki, redakcji tekstu i 

formułowaniu wniosków końcowych. 

B.1.8. Bogdał A. , Kowalik T., Witoszek K. 2015. Wpływ Zbiornika Goczałkowickiego na zmia-

ny jakości wód w rzece Wiśle. Inżynieria Ekologiczna 45, 124–134 (udział własny – 

60%) [MNiSW – 9 pkt. ]. 

Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych, analizie danych, przygotowaniu tabel i grafiki, redakcji tekstu i 

formułowaniu wniosków końcowych. 

 
Łączna suma punktów za oryginalne prace twórcze wchodzące do w/w cyklu jednotematycz-

nych publikacji wynosi wg MNiSW 119, z czego 44 punkty to mój udział własny. W załączniku nr 7 

zamieszczono oświadczenia wszystkich współautorów cyklu publikacji powiązanych tematycznie. 
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Wstęp 

Powszechnie wiadomo, że woda jest bezcennym dobrem i dziedzictwem warunkującym ży-

cie, jednak pomimo rozwoju technologicznego we wszystkich dziedzinach życia, nie wynaleziono 

jej substytutu [Cybulska 2012]. Z tego względu, należy dbać o jej stan jakościowy i unikać marno-

trawstwa [Duer 2005]. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi decyduje o możliwościach 

wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju miast i obszarów wiejskich, prowadzącego do po-

prawy cywilizacyjno-bytowych warunków życia lokalnych społeczności [Mosiej i Somorowski 2001]. 

Postęp cywilizacyjny, technologiczny i gospodarczy oraz wzmożona urbanizacja i rozwój 

osadnictwa wiejskiego, przyczynia się do wzrostu zużycia wody w Polsce [Chucki i Staszewski 

2012]. Brak rzek tranzytowych, dominacja gleb piaszczystych i mały odsetek wód gromadzonych w 

naturalnych i sztucznych akwenach powoduje, że zasoby wodne w naszym kraju pochodzą głów-

nie z opadów atmosferycznych, które w zależności od regionu geograficznego wynoszą średnio od 

450 do ponad 1000 mm. Z tych względów są one bardzo zmienne, zarówno jeśli chodzi o rozkład 

przestrzenny jak i czasowy [Małecki i Gołębiak 2012], co prowadzi do występowania w wielu miej-

scach zarówno zjawisk nadmiaru, jak i niedoborów wody.  

W stosunku do innych krajów europejskich, Polska ma bardzo skromne zasoby wodne, co 

klasyfikuje ją na 22 miejscu w Europie. Ilość wody przypadająca na mieszkańca w naszego kraju 

wynosi wg IMGW 1580 m3 na rok, podczas gdy na jednego europejczyka przypada około 4900 m3 

[Małecki i Gołebiak 2012]. Posiadając tak niewielkie zasoby wodne, należy nimi racjonalnie i świa-

domie gospodarować, mając na uwadze założenia zrównoważonego rozwoju, a więc przy posza-

nowaniu wszystkich praw przyrody. Racjonalne kształtowanie musi obejmować zarówno stan ilo-

ściowy, ale również jakościowy, co wymaga dokładnego rozpoznania i wyeliminowania źródeł za-

nieczyszczeń wód powierzchniowych. 

Mając na uwadze aspekty ilościowe, należy dążyć do tego, żeby zasoby wodne w okresie ich 

nadmiaru nie odpływały bezużyteczne z obszaru zlewni. Jednym ze sposobów rozwiązywania tego 

problemu, są działania określane mianem małej retencji. Polegają one na tym, że za pomocą na-

rzędzi technicznych, agrotechnicznych i planistyczno-organizacyjnych opóźnia się odpływ i dzięki 

temu zwiększa się jej dostępność do różnych celów i dla różnych użytkowników [Mioduszewski 

2006, Radecki-Pawlik i Kapusta 2006, Mrozik i Przybyła 2013]. 

Długotrwałe susze, powodzie i lokalne podtopienia występujące na skutek gwałtownego 

przebiegu zjawisk meteorologicznych, mają charakter klęsk żywiołowych i powodują znaczne stra-

ty gospodarcze. Ostatnie lata pokazały, że zjawiska te mogą wystąpić praktycznie wszędzie i z 

rożnym natężeniem. Kierując się racjonalnymi przesłankami, konieczne jest wdrażanie programów 

gospodarowania zasobami wody poprzez ograniczanie przyczyn i zapobieganie skutkom ekstre-

malnych zjawisk hydrologicznych. Tym celom może służyć budowa dużych i małych zbiorników 

tzw. „małej retencji” [Mioduszewski 2003, Ostrowski i Bogdał 2006, Liberacki i Stachowski 2008]. 

Jednak o celowości magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych decydują zawarte w niej 
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substancje, których stężenia zależą m.in. od sposobu zagospodarowania i użytkowania zlewni 

[Mosiej i Somorowski 2001, Rajda 2005, Rajda i Kanownik 2005, Suchowolec i Górniak 2006, Koc 

i Skonieczyk 2007, Ostrowski i Bogdał 2007, Ostrowski i in. 2011, Wiatkowski i Rosik-Dulewska 

2011, Bedla i Misztal 20014]. Z tych względów, już na etapie projektowym, należy dokładnie roz-

poznać nie tylko stan ilościowy ale również jakościowy magazynowanej wody. Nieodpowiednia 

jakość, może ograniczać ekologiczne i gospodarcze wykorzystanie wody oraz powodować utrud-

nienia w eksploatacji zbiorników, w których przy nadmiarze substancji biogennych powodujących 

wzmożony rozwój roślinność, wystąpić mogą deficyty tlenowe i procesy eutrofizacji [Murat-

Błażejewska i in. 2003, Wiatkowski 2006, Wiatkowski i in. 2010, 2012, Bogdał i Ostrowski 2008, 

Przybyła i in. 2014b]. Dobrą jakość wód w zbiornikach można utrzymać poprzez prowadzenie upo-

rządkowanej gospodarki wodno-ściekowej, realizację programów rolno-środowiskowych, a także w 

wyniku edukacji ludności zamieszkującej daną zlewnię rzeczną [Kornijów 2011].  

Człowiek poprzez swoją działalność wywiera najczęściej negatywny wpływ na środowisko, w 

tym również na środowisko wodne. W wyniku postępu cywilizacyjnego zachodzą zmiany rzeźby 

terenu i pokrywy glebowej, następuje osuszanie lub zalewanie terenów, dochodzi do degradacji 

gleb, lasów, naturalnych ekosystemów oraz wód powierzchniowych. Wszystkie te zmiany, będące 

wynikiem pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko, nazywane są zmia-

nami antropogenicznymi, a wywołujące je działania noszą nazwę czynników antropogenicznych.  

Zawartość składników chemicznych w wodach powierzchniowych zależny od czynników na-

turalnych i antropogenicznych. Substancje pochodzenia naturalnego, których źródłem są skały, nie 

uprawiane gleby, substancje humusowe, rozkład materii organicznej oraz czyste opady atmosfe-

ryczne, tworzą naturalną jakość wody. Dopływające substancje antropogeniczne najczęściej wy-

wołują zanieczyszczenie wód, zmieniają w ten sposób jej pierwotny naturalny skład [Rajda i Nat-

kaniec 2001, Bogdał i Ostrowski 2008, Bulut i in. 2010]. Ze względu na sposób ich wprowadzania 

do wód, można je podzielić na obszarowe, punktowe oraz liniowe [Kiryluk i in. 2014]. 

Przez zanieczyszczanie, rozumie się niekorzystne zmiany fizycznych, chemicznych lub bio-

logicznych właściwości wód powierzchniowych. W tym znaczeniu polega ono na wprowadzeniu do 

wód substancji w takich ilościach, które przekraczają wartości nieszkodliwe lub naturalne możliwe 

do ich asymilacji, a więc wpływają na obniżenie walorów użytkowych i zdolności do samooczysz-

czania wód [Rajda i Kanownik 2005, Durkowski i in. 2006, Melcer i Olejnik 2006, Niczyporuk i Wia-

ter 2006, Olszewska i Krzemińska 2008, Skorbiłowicz 2007, Liu i in. 2010, Al-Shami i in. 2011, 

Bogdał i in. 2012a, Policht-Latawiec i Kapica 2013]. Na terenach wiejskich presja antropogeniczna 

na jakość wód powierzchniowych jest związana z produkcją roślinną i zwierzęcą. Do tego docho-

dzą zanieczyszczenia z terenów zurbanizowanych, które pochodzą ze zrzutu ścieków nieoczysz-

czonych lub niedostatecznie oczyszczonych, ze spłukiwania przez wody opadowe różnorodnych 

substancji z posesji, terenów komunikacyjnych i składowisk odpadów [Twardy i Jaguś 2001, Jeka-

tierynczuk-Rudczyk i in. 2006, Rossa i Sikorski 2006, Bakarat i in. 2013] oraz są wynikiem emisji 
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zanieczyszczeń do atmosfery, powracających w postaci opadu na powierzchnię zlewni [Durkowski 

i Korybut-Woroniecki. 2009, Bogdał i in. 2012b]. 

Duży wpływ na jakość wód powierzchniowych wywiera użytkowanie i zagospodarowanie te-

renu. Zlewnie leśne, na terenie których nie występują agresywne formy użytkowania lub w zlew-

niach o dużej lesistości i małym udziale terenów rolniczych i/lub osadniczych, są obecnie trakto-

wane jako obiekty o warunkach środowiska zbliżonych do naturalnych. Najczęściej stanowią one 

punkt odniesienia do porównań dla wód odpływających ze zlewni poddanych silniejszej antropo-

presji wynikającej na przykład z użytkowania rolniczego o różnej intensywności lub spowodowanej 

znaczącym udziałem powierzchni zagospodarowanych osadniczo, a nawet zlewni zurbanizowa-

nych [Liberacki 2004, Jekatierynczuk-Rudczyk i in. 2006, Rajda i Natkaniec 2006]. 

Na terenach wiejskich jakość wód powierzchniowych odpływających z obszarów użytkowa-

nych rolniczo lub rolniczo-osadniczo jest wypadkową wielu czynników. Ich wpływ na kształtowanie 

składu fizykochemicznego i walorów użytkowych wód jest różny i zmienny w czasie [Pulikowski 

2004, Monaghan i in. 2007, Ostrowski i Bogdał 2007, Pulikowski i in. 2008, Misztal i Kuczera 2010, 

Orzepowski 2014]. Najbardziej niekorzystny wpływ rolnictwa na jakość wód powierzchniowych 

przejawia się poprzez wzmożony dopływ do nich związków fosforu i azotu, czyli tzw. substancji 

biogennych, które wraz z potasem stanowią podstawowy zestaw składników nawozowych wpro-

wadzanych do gleby w trakcie zabiegów agrotechnicznych. Nawozy stosowane w nadmiarze, tylko 

częściowo wykorzystywane przez rośliny, są wypłukiwane przez wody opadowe do wód po-

wierzchniowych i powodują bujne zakwity flory wodnej oraz szereg innych negatywnych zjawisk 

określanych mianem eutrofizacji [Koc 1998, Podedworna i Marciniewicz 2004, Koc i Skonieczny 

2007, Macrae i in. 2007, Solovey 2008, Żmuda i Szewrański 2008, Ilnicki 2014, Miatkowski i Sma-

rzyńska 2014, Krasowska i Banaszuk 2015]. Aby poprawić jakość wody poddanej presji ze źródeł 

obszarowych, należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej, związanych z gospodarką na-

wozową i działaniami przeciwerozyjnymi [Żmuda i in. 2001]. Ponadto, aby ograniczyć bezpośred-

nią migrację składników biogennych z pól uprawnych do wód powierzchniowych należy zakładać 

zadrzewione lub/i zadarnione strefy buforowe wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, tzw. bariery 

biogeochemiczne [Murat-Błażejewska i in. 2003, Suchowolec i Górniak 2006, Wiatkowski i in. 

2010, Przybyła i in. 2011]. 

Niewątpliwe korzystny wpływ na jakość wód powierzchniowych odpływających z mocno 

urzeźbionych zlewni rolniczych, ma właściwy sposób użytkowania terenu [Theodoropoulos i Ilio-

poulou-Georgudaki 2010], w tym transformacja gruntów ornych na trwałe użytki zielone. Potwier-

dzeniem tego, są badania Kopacza i in. [2007], którzy w swojej pracy przedstawili relacje pomiędzy 

wprowadzanym na powierzchnie zlewni ładunkiem azotu pochodzenia rolniczego, a zmianami w 

użytkowaniu ziemi w dorzeczu górnej Wisły. Na wskutek zmniejszenia ładunku tego składnika, 

czego przyczyną było zmniejszenie powierzchni użytkowanych rolniczo, głównie gruntów ornych i 

zamiana pastwisk na trwałe łąki, lepiej chroniące glebę przed erozją, zmniejszyła się presja antro-
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pogeniczna na zlewnie rzeczne [Kopacz i in. 2007]. W wielu górskich i wyżynnych zlewniach połu-

dniowej Polski, doszło nawet do całkowitego zaniechania użytkowania rolniczego, w wyniku czego 

natopiło samozadarnienie pól ornych oraz samozarastanie użytków zielonych. W skutek tych 

zmian, zmniejszył się ładunek zanieczyszczeń rolniczych o charakterze obszarowym – głównie 

związków azotu, co przełożyło się na poprawę jakości wód. Jednakże w niektórych zlewniach za-

obserwowano wzrost stężeń fosforanów w wodzie, będących wynikiem zwiększenia udziału po-

wierzchni zabudowanych [Kopacz i Twardy 2006]. W zlewni rzeki San i Wiar odnotowano podobne 

tendencje obniżenia presji antropogenicznej w związku z transformacją gruntów ornych na tereny 

leśne i trwale zadarnione, ale ze względu na znikomy przyrost terenów zurbanizowanych nastąpiła 

poprawa jakości wody, również ze względu na spadek stężeń fosforu [Kuźniar i in. 2008].  

Na pogorszenie jakości wód powierzchniowych, duży wpływ wywierają tereny zurbanizowa-

ne i związane z nimi źródła punktowe, które w sposób skoncentrowany odprowadzają substancje 

zanieczyszczające do cieków i akwenów [Koc i Skonieczyk 2007, Kanownik i Rajda 2009, Misztal i 

Kuczera 2008, Lai i in. 2013, Hutchins 2012, Mouri i in. 2012]. Zalicza się do nich głównie ścieki 

komunalne i przemysłowe bezpośrednio zrzucane do wód lub odprowadzane z oczyszczalni ście-

ków, które jednak nie zawsze spełniają standardy i nie eliminują wszystkich substancji zanieczysz-

czających [Durkowski i Wesołowski 2008, Kanownik i Rajda 2011, Kiedrzyńska i in. 2012].  

W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych, istotne jest 

to, aby ładunek zanieczyszczeń nie ograniczał procesu samooczyszczania [Juszkiewicz i in. 2006]. 

W związku z tym, należy zagwarantować na całej długości biegu rzeki poniżej zrzutu ścieków 

oczyszczonych odpowiednie warunki tlenowe, które są niezbędne dla organizmów biorących udział 

w procesie samooczyszczania się wód. Niestety w większości modeli stosowanych do opisu prze-

biegu mieszania się ścieków oczyszczonych z wodami odbiornika, zakłada się całkowite ich wy-

mieszanie w miejscu zrzutu lub w niedalekiej odległości od niego. Taki przebieg zachodzi jednak 

bardzo rzadko, ponieważ szybkość tego procesu zależy od ładunku zanieczyszczeń oraz ilości i 

prędkości przepływającej wody, a także od parametrów odbiornika [Kanownik i Rajda 2011].  

Badania prowadzone przez Kiedrzyńską i in. [2012] wykazały negatywne oddziaływanie 

oczyszczalni ścieków na jakość wód rzeki Pilicy. Jak jednak wykazano, większy problem związany 

z zanieczyszczeniem wód występował w przypadku obiektów małych, w których trudno było osią-

gną prawidłową koncentrację składników chemicznych w ściekach oczyszczonych. W dużych 

oczyszczalniach problem ten jest znacznie mniejszy, dzięki bardziej zaawansowanym technolo-

giom oczyszczania, niemniej jednak ładunki substancji biogennych dopływających do odbiornika 

są zazwyczaj bardzo duże. Potwierdzeniem tej tezy są badania prowadzone w zlewni rzeki San, 

gdzie oznaczano wartości wskaźników jakościowych w odprowadzanych ściekach oczyszczonych 

z dużej oczyszczalni oraz w wodzie rzecznej – powyżej i poniżej zrzutu. Badania wykazały, iż na-

wet w przypadku zrzutu ścieków spełniających normy przewidziane w rozporządzeniu i pozwoleniu 

wodno-prawnym, stężenia większości badanych wskaźników w wodzach rzeki San wzrastały poni-
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żej zrzutu, ale były to przyrosty statystycznie nieistotne [Policht–Latawiec i in. 2013]. Badania o 

podobnej tematyce przeprowadził również Królak i in. [2011]. Dotyczyły one wpływu mechaniczno–

biologicznej oczyszczalni ścieków na stan jakościowy wody cieków Zielawa i Lutnia. Na podstawie 

tych badań stwierdzono, że oczyszczone ścieki nadal zawierały duże ilości jonów azotanowych i 

amonowych oraz posiadały wysoką przewodność elektrolityczną i z tych względów pogarszały stan 

jakościowy wody w badanych ciekach. Podobne wnioski wynikają z badań innych autorów [Jusz-

kiewicz i in. 2006, Kanownik i Rajda 2008, 2011, Skorbiłowicz i in. 2003], którzy pojęli się oceny 

wpływu zrzutu ścieków oczyszczonych na jakość wody rzeki Rudawy, potoku Sudół Dominikański i 

Jaszczurówka oraz rzeki Narwi.  

Mosiej i in. [2007] ocenili wpływ kolejnych etapów rozruchu grupowej oczyszczalni ścieków 

dla aglomeracji łódzkiej, na jakość wody rzeki Ner. Z przeprowadzonych badań wynika, że po od-

daniu do eksploatacji kolejnych ciągów oczyszczania biologicznego zmniejszyły się ładunki odpro-

wadzanych z niej zanieczyszczeń, co jednak nie przełożyło się w równym stopniu na obniżenie ich 

stężeń na 25 km odcinku odbiornika. Świadczy to o zaniku potencjału rzeki do samooczyszczania i 

o możliwej intensyfikacji procesów uwalniania substancji chemicznych z osadów dennych, które 

doprowadziły do wtórnego zanieczyszczenia wody. Z tego wynika, że sama budowa wysoko-

sprawnej oczyszczalni ścieków nie gwarantuje radykalnego polepszenia wody w odbiorniku.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości wód powierzchniowych jest proces 

samooczyszczania [Kwapuliński i in. 2008, Grzywna 2014]. Jego intensywność zależy od rodzaju i 

stopnia zanieczyszczenia, warunków środowiska wodnego, w tym temperatury, stężenia tlenu i 

stopnia natlenienia wody, występowania roślinności wodnej, obecności mikro i makroorganizmów, 

prędkości i objętości przepływu [Ostrowski i in. 2008] oraz hydrotechnicznej zabudowy cieków 

[Krzemińska i in. 2006]. Piętrzenie rzek oraz budowa zbiorników retencyjnych w istotny sposób 

wpływa na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w wodzie. W wyniku piętrzenia 

zwiększa się powierzchnia lustra wody i głębokość, wydłuża się czas przepływu oraz znacznie 

zmniejsza się prędkość płynącej wody. W rzekach, na których istnieją liczne budowle hydrotech-

niczne tj. jazy, zastawki i sztuczne zbiorniki retencyjne, procesy samooczyszczania przebiegają 

inaczej niż w ciekach swobodnie płynących [Kanownik i in. 2011, Przybyła i in. 2015].  

Tlen rozpuszczony jest niezbędny dla roślin i organizmów wodnych oraz ma podstawowe 

znaczenie dla wszelkich procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w wodach. Po-

chodzi on przede wszystkim z dyfuzji z powietrza atmosferycznego oraz z procesów fotosyntezy. 

Jeśli w wodzie występuje odpowiednia ilość tlenu, wówczas dominują procesy aerobowe, które z 

punktu widzenia jakości wody są korzystniejsze, ponieważ uruchamiają procesy biochemicznego 

rozkładu zanieczyszczeń [Chełmicki 2001]. W literaturze spotyka się różne poglądy na temat wpły-

wu zabudowy hydrotechnicznej rzek, na jakość wód płynących. Z jednej strony, w wyniku zmniej-

szenia prędkości przepływu wody przed budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi może wystąpić 

pogorszenie warunków tlenowych. Z drugiej zaś strony, na skutek przepływu wody przez budowle, 
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następuje zmiana przepływu z laminarnego na burzliwy, co w konsekwencji sprzyja nasyceniu wo-

dy tlenem i intensyfikuje procesy samooczyszczania wody [Dojlido 1995, Chełmicki 2001, Krze-

mińska i in. 2006, Hachoł i Krzemińska 2008, Brzeziński i Bonisławska 2010]. 

Badania wpływu zbiornika retencyjnego na ochronę jeziora przed spływami fosforu ze zlewni 

rolniczej, prowadzono w dolnym biegu strugi Sząbruk. W wyniku przepływu wody przez zbiornik, 

następował spadek stężenia fosforu ogólnego. Ustalono, że zbiornik ten pełni funkcję bariery prze-

chwytującej związki fosforu spływające ze zlewni, przy czym jego rola redukująca zanieczyszcze-

nia ograniczała się głównie do okresu wegetacyjnego [Koc i in. 2008]. Zbiornik Kupientyn zlokali-

zowany na silnie zanieczyszczonej rzece Cetyni, nie obniżał wystarczająco stężeń substancji bio-

gennych, a tym samym nie chronił właściwie zbiornika głównego „Niewiadoma” przed eutrofizacją. 

Wpływ na niską, tylko kilkuprocentową redukcję stężeń fosforanów i azotu azotanowego miał spo-

sób odprowadzania wody ze zbiornika, w którym zastosowano upusty denne zamiast zastawek 

pracujących jak przelewy, co ograniczyło odpływ wód z warstwy przypowierzchniowej, zazwyczaj 

zawierającej mniejsze stężenia biogenów [Bus i Mosiej 2013].  

Zbiornik zaporowy Młyny na rzece Julianpolanka znacznie obniżał stężenia fosforanów, azo-

tanów, azotynów, nieznacznie redukował stężenia jonów amonowych i wartości przewodności 

elektrolitycznej, ale podwyższał średnie wartości BZT5 i temperatury [Wiatkowski 2015]. Podobnie 

na jakość wody w rzece Widawie wpływał zbiornik Michalice, który wyraźnie zmniejszał średnie 

stężenia azotanów, fosforanów i wartości EC oraz nieznacznie obniżał stężenia fosforanów i azo-

tynów, ale podwyższał przeciętne wartości temperatury, ChZT–Cr i jonów amonowych [Wiatkowski 

2013]. W wyniku przepływu wody potoku Milówka przez zbiornik Komorów, obniżyły się znacznie 

stężenia azotanów i fosforanów oraz nieznacznie tlenu rozpuszczonego, natomiast zwiększyła się 

termika wody [Wiatkowski 2010].  

W zasilanym w wodę z rzeki Radęca i Orla zbiorniku lateralnym Jutrosin, zwiększyło się 

średnie stężenie tlenu rozpuszczonego i BZT5, zmniejszyło się zasolenie wody i, za wyjątkiem azo-

tu azotanowego, obniżyły się stężenia pozostałych badanych wskaźników biogennych. W zbiorniku 

lateralnym Pakosław, który jest napełniany wodą z rzeki Orli, zmniejszyła się twardość i zasolenie 

wody, obniżyły się średnie stężenia wszystkich badanych substancji biogennych i tlenu rozpusz-

czonego oraz zwiększyły się wartości BZT5 [Przybyła i in. 2014a]. 

W pracy przeglądowej Policht-Latawiec i in. [2011], zamieszczono analizę wpływu 22 zbior-

ników zaporowych, położonych głównie w dorzeczu górnej Wisły i Odry, na jakość wód płynących. 

W zależności od uwarunkowań naturalnych i antropogenicznych następowała poprawa lub pogor-

szenie niektórych parametrów jakości wody – przeważnie obniżały się stężenia biogenów, ale dość 

często wzrastały zanieczyszczenia organiczne (BZT5 i ChZT–Mn). Również rożne tendencje wy-

stąpiły w przypadku wskaźników tlenowych [Policht-Latawiec i in. 2011]. Ze względu na niejedno-

znaczną tendencję wpływu zbiorników wodnych na zmiany jakości wody rzecznej, tego typu bada-

nia należy nadal prowadzić, w celu zgromadzenia jak największej bazy danych empirycznych, co 
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pozwoli w przyszłości wyciągnąć bardziej uogólnione wnioski. 

Liczba czynników naturalnych i antropogenicznych wpływająca na stan jakościowy wód po-

wierzchniowych jest bardzo duża, w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się tylko nad wybra-

nymi czynnikami antropogenicznymi.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów badawczych 

podejmowanych w cyklu powiązanych tematycznie publikacji, dotyczących wpływu wybranych 

czynników antropogenicznych na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Podzielono je na 

pięć zagadnień naukowych, w których szczegółowo omówiono: 

− wpływ ro żnych form zagospodarowania i u żytkowania małych niekontrolowanych zlewni, 

na jako ść wód odpływaj ących z ich terenu ciekami, na których planowana jes t budowa 

zbiorników małej retencji [B.1.1; B.1.2; B.1.3],  

− wpływ zmian u żytkowania zlewni rolniczej, na jako ści wód powierzchniowych [B.1.4], 

− wpływ zabudowy hydrotechnicznej na warunki tlenowe w wodzie rzecznej [B.1.5], 

− wpływ ścieków oczyszczonych na jako ść wód odbiornika [B.1.6], 

− wpływ sztucznych zbiorników wodnych na jako ść wód w rzekach wy żynnych [B.1.7; 

B.1.8]. 

Materiał i metody 

Badania hydrochemiczne w małych zlewniach wyżynnych i górskich, w których planowana 

jest budowa zbiorników małej retencji prowadzono w latach 2007–2009, w ramach grantu rozwo-

jowego nr R 12 001 02 finansowego przez MNiSW. Spośród 65 zbiorników ujętych w Programie 

Małej Retencji… [2004], do badań jakości wody wytypowano 12 małych zlewni zlokalizowanych po 

4 w 3 różnych rejonach województwa małopolskiego, na terenie powiatów: krakowskiego i wielic-

kiego (rejon 1), tarnowskiego (rejon 2) i suskiego (rejon 3). Pomiędzy rejonami występują różnice 

niektórych naturalnych czynników siedliskowych (wysokość, urzeźbienie, opady atmosferyczne), 

ale zlewnie najbardziej różnią się użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu [B.1.1; B.1.2; B.1.3].  

Zlewnie z pierwszego rejonu są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miej-

skiej Krakowa i położone są w mezoregionach: Obniżenie Choleżyńskie, Płaskowyż Proszowicki i 

Pogórze Wielickie. Badania prowadzono na potokach: Szczyrzawy, Sudół, Sudół Dominikański i w 

górnej części zlewni rzeki Wilgi. Cieki te uchodzą do Wisły (Szczyrzawy i Wilga) oraz do Białuchy – 

lewostronnego dopływu Wisły (Sudół i Sudół Dominikański). Ich powierzchnie kształtują się od po-

nad 6 km2 (Szczyrzawy i Sudół Dominikański) do ponad 14 km2 (Sudół) i blisko 23 km2 (Wilga). 

Średnie ważone wysokości (239,8–335,0 m n.p.m.) oraz przeciętne spadki terenu (4,4–11,1%) 

wskazują, że zlewnie te mają charakter wyżynny. Pod względem użytkowania są to zlewnie rolni-

cze, ponieważ w każdej z nich największy udział w powierzchni mają grunty orne, użytki zielone i 

sady. Te rodzaje użytków pokrywają od ponad 72% powierzchni w zlewni rzeki Wilgi do ponad 

93% w zlewni potoku Szczyrzawy. Tereny zabudowane stanowią także znaczący udział w zago-
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spodarowaniu ich terenu, ponieważ za wyjątkiem zlewni potoku Szczyrzawy, gdzie zajmują naj-

mniej bo tylko 4,2% powierzchni, w pozostałych zlewniach ten udział wynosi od 12,3 do 13,5%. W 

zlewniach tych potoków występują głównie gleby wytworzone z lessów i lessów ilastych [B.1.1]. 

Położone we wschodniej części województwa małopolskiego na Pogórzu Ciężkowickim, 

zlewnie z drugiego rejonu badań leżą od 6 do 15 km na południowy wschód od miasta Tarnowa. 

Badaniami objęto potok Uniszowski, Rygliczanka, Wolninka i Korzeń. Trzy pierwsze uchodzą do 

rzeki Szwedki, prawostronnego dopływu Białej, natomiast Korzeń jest dopływem Wątoku, który 

również uchodzi do Białej – prawostronnego dopływu Dunajca. Powierzchnie zlewni wynoszą od 

ponad 5 km2 (Uniszowa) do ponad 7 km2 (Rygliczanka i Wolninka) i blisko 10 km2 (Korzeń). Śred-

nie bezwzględne wysokości (298,3–336,0 m n.p.m.) oraz przeciętne spadki terenu kształtujące się 

od 10,9 do 17,5% wskazują, że zlewnie te mają charakter wyżynny, chociaż są wyraźnie mocniej 

urzeźbione niż obiekty położone w rejonie 1. We wszystkich zlewniach dominują ciężkie gleby pło-

we i brunatne wyługowane, zbudowane przeważnie z lessów i utworów lessowatych zwykłych, 

podścielanych lessami ilastymi. Ze względu na zróżnicowanie naturalnych warunków panujących 

w zlewniach badanych potoków, występują również różnice w użytkowaniu i zagospodarowaniu ich 

terenu. Zlewnia potoku Uniszowskiego ma charakter rolniczo-leśny, a 3 pozostałe leśno-rolniczy. 

Lesistość poszczególnych zlewni wynosi od 25,1 (Wolninka) do 54,5% (Uniszowa). Tereny zabu-

dowane o charakterze rozproszonym mają niewielki udział w ich powierzchni, ponieważ zajęty 

przez nie obszar zawiera się w przedziale od 2,1–4,2% – odpowiednio w zlewniach potoku Uni-

szowskiego i Wolninka. Wody odpływające ze zlewni rejonu 2, podlegają presji czynników natural-

nych (np. erozji i ługowania gleb) i antropogenicznych związanych głównie z działalnością rolniczą 

oraz w mniejszym stopniu z osadnictwem wiejskim i komunikacją [B.1.2]. 

Zlewnie usytuowane w trzecim rejonie, położone są w zachodniej części województwa mało-

polskiego, w powiecie suskim i pod względem geograficznym należą do Beskidu Makowskiego i 

Żywieckiego. Są one oddalone w linii prostej, od 6 do 9 km od miasta Jordanowa. Objęty bada-

niami potok Osielczyk jest ciekiem III, a pozostałe IV rzędu. Bąbola jest lewostronnym dopływem 

rzeki Łętówki, będącej dopływem Raby. Osielczyk uchodzi z prawej strony do Skawy, prawostron-

nego dopływu Wisły. Potoki Mostowy Potok i Głaza są odpowiednio lewo i prawostronnymi dopły-

wami rzeki Bystrzanki, będącej dopływem Skawy. Powierzchnie zlewni badanych cieków zwięk-

szają się od ponad 3 do blisko 9 km2, w kolejności: Bąbola, Osielczyk, Mostowy Potok, Głaza. 

Średnie bezwzględne położenie wysokościowe (598,8–684,1 m n.p.m.) oraz przeciętne spadki 

terenu kształtujące się od 18,0 do 22,5% wskazują, że zlewnie te mają charakter górski. W bada-

nych zlewniach zarówno na obszarach użytkowanych rolniczo jak i pod lasami wytworzyły się gle-

by szkieletowe na podłożu fliszowych zwietrzelin gliniasto-ilastych. Są to na ogół gleby płytkie, lo-

kalnie słabo lub silnie oglejone, o uziarnieniu glin i glin pylastych. Ze względu na ich małą żyzność, 

w zlewniach 3 rejonu gospodarowanie rolnicze jest mało opłacalne, co dodatkowo potęguje wystę-

pujące tam duże rozdrobnienie działek. Zlewnie oddalone są od ciągów komunikacyjnych i cechują 
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się niskim udziałem gruntów ornych oraz terenów osadniczych. Dominują tu obszary zalesione i 

zadrzewione, relatywnie duży jest też udział użytków zielonych, które w dużej części powstały na 

glebach wyłączonych z uprawy płużnej. Lasy i zadrzewienia w zlewni Głazy zajmują ponad 56,3% 

powierzchni, to jest najmniej spośród badanych zlewni, a stopień zalesienia zlewni Mostowego 

Potoku osiąga 76,0%. Użytki zielone w tych dwu zlewniach zajmują odpowiednio 31,1 i 15,6%, a w 

zlewni Bąbola i Osielczyk – 26,4 i 16,7% [B.1.3]. 

Badaniami hydrochemicznymi prowadzonymi pod kątem zagrożenia jakości wody w 12 pla-

nowanych w województwie małopolskim zbiornikach małej retencji, objęło 30 wskaźników, w tym 

28 fizykochemicznych i 2 mikrobiologiczne. Bezpośrednio w terenie mierzono: pH – pehametrem 

typu CP-104, temperaturę, zawartość tlenu rozpuszczonego i stopień nasycenia tlenem – za po-

mocą tlenomierza typu CO-411, przewodność elektrolityczną właściwą (EC) – konduktometrem 

typu CC-102. W laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska UR w Krakowie ozna-

czano metodami referencyjnymi: stężenie zawiesin ogólnych (ZO) i substancji rozpuszczonych 

(SR) – metodą grawimetryczną, stężenie jonów wapnia (Ca2+), sodu (Na+), potasu (K+), magnezu 

(Mg+), żelaza ogólnego (Fe2+/3+) i manganu (Mn2+) oraz chromu (Cr6+), cynku (Zn2+), kadmu (Cd2+), 

miedzi (Cu2+), niklu (Ni2+) i ołowiu (Pb2+) – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej na spek-

trometrze UNICAM SOLAR 969, stężenie azotu w formie amonowej (N–NH4
+), azotynowej (N–

NO2
–) i azotanowej (N–NO3

–) oraz fosforu ogólnego (Pogólny), fosforanów (PO4
3–) i chlorków (Cl–) – 

metodą przepływowej analizy kolorymetrycznej aparatem FIAstar 5000, stężenie siarczanów 

(SO4
3–) – metodą strąceniowo-grawimetryczną, pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tle-

nu (BZT5) – metodą miareczkową Winklera, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT–Mn) – me-

todą miareczkowania po gotowaniu z KMnO4. Liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego 

oznaczano metodą filtracji membranowej na podłożach z laktozą, po inkubacji w temperaturze 37 i 

44°C z tolerancją 0,5°C. Na podstawie wyników oznaczeń N–NH4
+, N–NO2

– i N–NO3
– obliczono 

stężenie jonów amonowych (NH4
+), azotynowych (NO2

–) i azotanowych (NO3
–). Wszystkie pomiary 

i oznaczenie wykonywano metodami referencyjnymi w losowo wybranych terminach – stężenia 

metali ciężkich oraz liczebności bakterii grupy coli i coli typu kałowego oznaczano raz na kwartał, a 

pozostałych wskaźników raz w miesiącu. 

W ramach prac kameralnych opracowano przy użyciu narzędzi GIS szczegółową charaktery-

stykę fizjograficzną badanych zlewni. Wykonano również wywiady ankietowe, inwentaryzację tere-

nu oraz zidentyfikowano naturalne i antropogeniczne uwarunkowania mogące kształtować jakość 

wody w poszczególnych zlewniach. Na podstawie wyników z badań hydrochemicznych, określono 

wartości maksymalne i minimalne poszczególnych wskaźników jakości wody. Obliczono również 

wartości średnie arytmetyczne, mediany, współczynniki zmienności, odchylenia standardowe, per-

centyle 90, a także procentowy udział wartości wskaźników w poszczególnych klasach jakości wo-

dy. Stan jakościowy wody w potokach określono na podstawie Rozporządzeń Ministra Środowiska: 

• z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 



Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych z elementami życiorysu...  – dr inż. Andrzej Bogdał 

 

38 | S t r o n a  
 

i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezen-

tacji stanu tych wód [Rozporządzenie… 2004], 

• z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-

wierzchniowych [Rozporządzenie… 2008]. 

Jakość wód oceniano także za pomocą współczynnika zanieczyszczenia zaproponowanego 

przez Burcharda i Dubaniewicza [1981]. Natomiast walory użytkowe oraz zagrożenia wód płyną-

cych eutrofizacją przeprowadzono na podstawie dopuszczalnych wartości wskaźników uwzględ-

nionych w normatywach zamieszczonych w stosownych rozporządzeniach: 

• Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-

wiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych [Rozpo-

rządzenie… 2002a], 

• Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowia-

dać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia [Rozporządzenie… 2002b], 

• Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażli-

wych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych [Rozporządzenie... 2002c]. 

• Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia-

dać woda w kąpieliskach [Rozporządzenie… 2002d]. 

Prognozę troficzności planowanych zbiorników oszacowano na podstawie wartości obciąże-

nia hydraulicznego i rocznego ładunku fosforu dopływającego wraz z wodą [B.1.1; B.1.2; B.1.3]. 

Badania hydrochemiczne  związane z oceną wpływu zmian użytkowania zlewni na jakości 

wód powierzchniowych, prowadzono w latach 1995–1996 i 2010–2011, w zlewni Rzyki G o po-

wierzchni 47,50 ha. Jest ona położona w gminie Andrychów, w zachodniej części województwa 

małopolskiego, na terenie Beskidu Małego. W wyraźnie wykształconej dolinie, płynie tylko jeden 

ciek o długości 0,575 km, który jest lewostronnym dopływem rzeki Wieprzówki. Średnia ważona 

wysokość zlewni kształtuje się na poziomie 425 m n.p.m., natomiast przeciętne nachylenie terenu 

wynosi 12,2%, co świadczy o jej wyżynnym charakterze. Zlewnia jest pokryta płytkimi, szkieletowa-

tymi i silnie kwaśnymi glebami brunatnymi dystroficznymi, które charakteryzują się znaczną zwię-

złością, dużą pojemnością kapilarną oraz małą odciekalnością i słabą przepuszczalnością. Zlewnia 

Rzyki G ma charakter typowo rolniczy – w latach 1995–1996 grunty orne, użytki zielone i tereny 

odłogowane obejmowały łącznie 84,9% powierzchni zlewni, a w drugim okresie 82,9% [B.1.4].  

Próbki wody pobierano w punkcie pomiarowo-kontrolnym usytuowanym w przekroju hydro-

metrycznym cieku Rzyki G. W terenie i laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska 

UR w Krakowie oznaczano pH, azot amonowy (N–NH4
+) i azotanowy (N–NO3

-), fosforany (PO4
3-), 

siarczany (SO4
2–), chlorki (Cl–), wapń (Ca2+), sód (Na+), potas (K+), magnez (Mg2+) i żelazo ogólne 

(Fe2+/3+). Zastosowane referencyjne metody oznaczeń tych wskaźników fizykochemicznych, opisa-

no powyżej. Dla każdego indykatora jakości obliczono podstawowe statystyki opisowe, a istotność 
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różnic pomiędzy wartościami wskaźników z obu okresów badań, oszacowano nieparametryczny 

testem U Manna-Whitney’a. Jakość wody odpływającej ze zlewni, oceniono zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekolo-

gicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

[Rozporządzenie… 2011]. Poza badaniami hydrochemicznymi, przeprowadzono w obu okresach 

szczegółową inwentaryzację terenu. Wykorzystując ortofotomapy i mapy topograficzne oraz na-

rzędzia GIS, opracowano dwie mapy użytkowania terenu oraz charakterystykę fizjograficzną zlew-

ni Rzyki G [B.1.4].  

Badania nad wpływem zabudowy hydrotechnicznej  na warunki tlenowe w wodzie po-

wierzchniowej, realizowano na ponad 17,5 km odcinku rzeki Wschodniej, będącej prawobrzeżnych 

dopływem Czarnej Staszowskiej. Rzeka Wschodnia o długości około 48,50 km i powierzchni zlew-

ni 680,3 km2, ma swoje źródła na Pogórzu Szydłowskim w Zreczach koło Chmielnika (260,00 m 

n.p.m.) oraz poniżej miejscowości Drugnia (302,00 m n.p.m.). Następnie płynie osią Niecki Poła-

nieckiej przez teren sześciu gmin województwa świętokrzyskiego. Od źródeł do połączenia z 

największym prawobrzeżnym dopływem Sanica, rzeka Wschodnia ma charakter potoku wyżyn-

nego węglanowego z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (typ 6), nato-

miast na pozostałym odcinku jest to mała rzeka wyżynna krzemianowa-zachodnia, typu 9. Jej 

koryto o szer. 1–18 m i gł. 0,3–2,5 m ma niewielką krętość, a miejscami jest całkowicie proste. 

Płaską dolinę rzeki o szerokości od 0,6 do 1,5 km porastają głównie łąki i pastwiska oraz nie-

wielkie skupiska lasów sosnowych lub zadrzewień łęgowych. Natomiast cała zlewnia ma bardziej 

urozmaiconą rzeźbę i użytkowanie – dominują w niej grunty orne, które z użytkami zielonymi 

zajmują około 74,4% powierzchni, lesistość wynosi niewiele ponad 16%, a prawie równomiernie 

rozmieszczone tereny zabudowane zajmują 9,5% powierzchni zlewni [B.1.5]. 

Do badań wybrano 12 małych budowli wodnych będących w co najmniej średnim stanie 

technicznym – w tym 4 jazy, 6 stopni, 1 bystrotok i 1 stopień z bystrotokiem. Budowle o numerach 

inwentarzowych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, położone 

są w następujących kilometrach biegu rzeki Wschodniej: 8 – jaz żelbetowy (bez zasuw) ze stop-

niem (p = 1,40 m) w km 7+875; 10 – jaz żelbetowy (hmax. = 1,20 m – w okresie badań nie piętrzo-

no) ze stopniem (p = 0,70 m) w km 11+675; 15 – jaz żelbetowy (hmax. = 1,50 m – w okresie badań 

nie piętrzono) ze stopniem (p = 0,65 m) w km 14+200; 17 – stopień betonowy (p = 0,60 m) w km 

14+950; 19 – bystrotok z narzutu kamiennego w km 16+300; 25 – stopień betonowy (p = 1,00 m) z 

progiem w km 19+625; 27 – stopień żelbetowy (p = 1,20 m) w km 20+150; 35 – stopień betonowy 

(p = 0,50 m) z bystrotokiem z narzutu kamiennego w km 23+450; 37 – stopień betonowy (p = 0,50 

m) w km 23+750; 38 – jaz żelbetowy (hmax. = 1,50 m – w okresie badań nie piętrzono) ze stopniem 

(p = 0,65 m) w km 24+150; 40, 41 – stopnie betonowe (p = 1,00 m) usytuowane odpowiednio w km 

24+875 i 25+400. 

W okresach wegetacyjnych lat 2006–2008, przeprowadzono w różnych warunkach meteoro-
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logicznych 22 serie pomiarowe. Przy każdej z 12 budowli mierzono terenowym tlenomierzem typu 

CO-411 stężenia tlenu rozpuszczonego oraz wartości stopnia nasycenia wody tlenem – pomiary 

wykonywano powyżej budowli w odległości przed zasięgiem cofki, bezpośrednio przed budowlą i 

50 m poniżej budowli. Bazę danych empirycznych poddano analizie statystycznej. Parametrycz-

nym testem t–Studenta dla prób zależnych (α = 0,05), oceniono istotność różnic średnich stężeń i 

nasycenia wody tlenem pomiędzy 3 punktami pomiarowymi osobno dla każdej z budowli oraz 

łącznie dla wszystkich badanych budowli wodnych. Ponadto określono związki korelacyjne pomię-

dzy średnim przyrostem stężeń i nasycenia wody tlenem po przepłynięciu wody przez budowle, a 

wysokością ich piętrzenia i średnimi wartościami tych 2 wskaźników tlenowych przed cofkami. 

Istotność współczynników korelacji sprawdzono przy pomocy testu t-Studenta. Poza zasadniczą 

częścią badań, wykonano charakterystykę fizjograficzną zlewni rzeki Wschodniej. Ponadto, oce-

niono na podstawie 13 wskaźników fizykochemicznych jakość wody na poszczególnych odcinkach 

rzeki Wschodniej [Rozporządzenie… 2008] oraz ustalono w jakim stopniu zachodzą w niej procesy 

samooczyszczania [B.1.5].  

Roczne badania  wpływu ścieków oczyszczonych na jakość wody odbiornika, prowadzono 

na odcinku rzeki Breń, na którym zlokalizowany jest kolektor odpływowy z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków. Jej zlewnia o powierzchni 717 km2 leży w Kotlinie Sandomier-

skiej i obejmuje swym zasięgiem północno-wschodnią części województwa małopolskiego oraz 

północno-zachodnią części województwa podkarpackiego. Długość rzeki Breń wynosi około 52 km 

i jako prawobrzeżny dopływ Wisły jest ciekiem II rzędu. Przepływa ona głównie przez tereny rolni-

cze i miasto Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski), gdzie zrzucane są do niej ścieki oczyszczo-

ne. Oczyszczalnia ścieków usytuowana jest na prawym brzegu rzeki Breń. Powstała ona w latach 

sześćdziesiątych XX wieku, lecz ze względu na małą efektywność i nie spełnianie wymogów nor-

mowych Unii Europejskiej, została w latach 2007–2008 rozbudowana i zmodernizowana. Obecnie 

przepustowość oczyszczalni w okresie bezdeszczowym wynosi: Qdśr. = 3000 m3·d–1, Qdmax. = 3750 

m3·d–1, natomiast w okresie deszczowym: Qdśr. = 4600 m3·d–1, Qdmax. = 5550 m3·d–1. Jest ona przy-

gotowana na przyjęcie ładunku zanieczyszczeń od maksymalnie 20000 RLM. Składa się ona z 

jednego nowoczesnego budynku, w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne, 

laguna hydroponiczna, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz instalacje do higienizacji i 

odwadniania osadu. W skład części mechanicznej wchodzi: krata koszowa, przepompownia ście-

ków, sito-piaskownik, stacja higienizacji skratek oraz płuczka piasku. Natomiast do oczyszczania 

biologicznego wykorzystywane są cyrkulacyjne komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik 

do stabilizacji oraz zagęszczenia osadów nadmiernych, a także stacja odwadniania osadu. 

Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej korzysta z pozwolenia wodno-prawnego na 

szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do 

rzeki Breń w km 12+030. Według pozwolenia wodno-prawnego odprowadzane z oczyszczalni wo-

dy nie mogą zawierać węglowodorów chlorowanych i odpadów stałych. Ponadto muszą spełnić 
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wymagania w zakresie maksymalnych wartości temperatury – 35ºC, pH – 6,5–9,0, ChZT–Cr – 125 

mg O2·dm–3, BZT5 – 25 mg O2·dm–3 i zawiesiny ogólnej – 35 mg·dm–3 oraz wymagania dotyczące 

redukcji fosforu ogólnego i azotu ogólnego – redukcja odpowiednio większa niż 40 i 35% [B.1.6]. 

W okresie od maja 2014 do kwietnia 2015 roku prowadzono comiesięczne badania hydro-

chemiczne, w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych. Pierwszy i trzeci usytuowano na rzece 

Breń, odpowiednio 30 m powyżej (km 12+060) i 400 m poniżej (km 11+630) ujścia ścieków 

oczyszczonych (km 12+030), natomiast drugi znajdował się na kolektorze odpływowym z oczysz-

czalni ścieków. Bezpośrednio w terenie mierzono temperaturę wody, pH, stężenia tlenu rozpusz-

czonego i przewodność elektrolityczną (EC), a w laboratorium oznaczano BZT5, ChZT–Mn, fosfo-

rany (PO4
3–), fosfor ogólny (Pogólny), azot amonowy (N–NH4

+), azotyny (NO2
–), azot azotanowy (N–

NO3
–), azotany (NO3

–), substancje rozpuszczone, siarczany (SO4
2–), chlorki (Cl–), wapń (Ca2+) i 

magnez (Mg2+). Dla każdego badanego wskaźnika fizykochemicznego, za cały roczny okres badań 

i w półroczu zimowym (X–III) i letnim (IV–IX), obliczono podstawowe statystyki opisowe. Ocenę 

wpływu ścieków oczyszczonych na jakość wody w rzece Breń, przeprowadzono testem U Manna-

Whitneya (α = 0,05), która polegała na porównaniu wartości wskaźników badanych przed i poniżej 

zrzutu ścieków oczyszczonych. Tym samy nieparametrycznym testem istotności, skonfrontowano 

osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, wartości poszczególnych wskaźników pomię-

dzy półroczami. W celu oceny skuteczności oczyszczania ścieków, wartości wybranych badanych 

wskaźników fizykochemicznych wód odpływających z oczyszczalni (punkt 2), porównano z warto-

ściami dopuszczalnymi zamieszonymi w pozwoleniu wodno-prawnym oraz w Rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego [2014b]. Ponadto w celach porównawczych, wykonano w każdym punkcie 

badawczym ocenę stanu ekologicznego, przydatności dla ryb oraz zagrożenia eutrofizacją – w 

oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska [Rozporządzenie… 2014a, 2002a, 2002b] [B.1.6]. 

Badania nad wpływem sztucznych zbiorników  wodnych na jakość wód powierzchnio-

wych, prowadzono na małym zbiorniku lateralnym Nowy Zalew oraz na dużym zaporowym Zbior-

niku Goczałkowickim [B.1.7; B.1.8].  

Zbiornik Nowy Zalew usytuowany jest w mieście Koniecpol, położonym w województwie ślą-

skim, w powiecie częstochowskim. Pod względem przyrodniczym znajduje się on w obszarze 

ochrony siedliskowej Natura 2000 o nazwie „Dolina Górnej Pilicy”. Zbiornik ma powierzchnię lustra 

wody 7,54 ha oraz pojemność 126 tys. m3. Jest on zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 

prawego zakola rzeki Pilicy. Pobór i doprowadzenie do niego wody odbywa się za pomocą pięcio-

przęsłowego jazu żelbetowego usytuowanego na Pilicy oraz Kanału Kopanka. Piętrzenie, regula-

cja poziomu oraz odprowadzenie wody ze zbiornika jest możliwe dzięki mnichowi typu MN-4. Wo-

da z Nowego Zalewu odpływa krótkim kanałem, a następnie poprzez przepust wałowy wraca z 

powrotem do Pilicy. W okresie letnim, ze względu na swoje miejskie położenie, zbiornik pełni 
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głównie funkcję rekreacyjną. Na jego terenie stworzono strzeżone kąpielisko, wypożyczalnię rowe-

rów wodnych i kajaków, a także miejsca przeznaczone do „grillowania”. Po sezonie zbiornik wyko-

rzystywany jest przez wędkarzy. Teren przy zbiorniku jest obecnie obsiany mieszanką traw, ale 

docelowo zostanie przeznaczony pod zabudowę sportowo-rekreacyjną, która ma stanowić zaple-

cze rekreacyjno-wypoczynkowe miasta Koniecpol [B.1.7].  

Zbiornik Goczałkowicki powstał w 1955 r. przez przegrodzenie doliny Małej Wisły czołową 

zaporą ziemną w km 43+092 oraz ograniczenie zalewu zaporą boczną. Położony on jest w woje-

wództwie śląskim, w południowej części powiatu pszczyńskiego, w gminie Goczałkowice-Zdrój. 

Całkowita pojemność zbiornika to 161,25 hm3, w tym pojemność wyrównawcza i przeciwpowo-

dziowa wynosi odpowiednio 105,6 i 43,2 hm3. Zbiornik ma powierzchnię 32 km2 i zasilany jest wo-

dami rzeki Wisły (82% udziału wód wnoszonych), rzeki Bajerki (4%), wodami z rowów odwadniają-

cych tereny nadbrzeżne (10%) oraz z innych źródeł jak np. z opadów atmosferycznych (4%). Jest 

to zbiornik wielofunkcyjny, do zadań którego należy przede wszystkim zaopatrzenie w wodę aglo-

meracji śląskiej oraz ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Wisły. Inne funkcje to: gospodarka 

rybacka, alimentacja przepływów niżówkowych i ochrona przyrody – w 2004 r. zbiornik został włą-

czony w europejską sieć ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Dolina Górnej Wisły”, ponadto 

zachodnia i południowa część zbiornika jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 o 

nazwie „Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki”. Od 2010 r. zbiornik został dopuszczony 

do rekreacyjno-sportowego uprawiania żeglarstwa. Zlewnia Zbiornika Goczałkowickiego do prze-

kroju zaporowego ma powierzchnię 523,1 km2 i jest ona górną częścią dorzecza Wisły, a swym 

zasięgiem obejmuje górskie i wyżynne tereny Beskidów oraz Kotliny Oświęcimskiej. Na obszarze 

zlewni usytuowane są cztery miasta: Wisła, Ustroń, Skoczów i Strumień, a powierzchnia terenów 

zabudowanych wynosi 51 km2, co przekłada się na 9,8% udział w jej powierzchni [B.1.8]. 

Badania hydrochemiczne prowadzono w 2011 roku. W przypadku obu zbiorników próbki wo-

dy pobierano na dopływie i odpływie oraz dodatkowo w trzech punktach zlokalizowanych w czaszy 

Zbiornika Goczałkowickiego, rozmieszczonych równomiernie wzdłuż transektu Wisły. W terenie i 

laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, metodami referencyjnymi oznaczono 

18 (Nowy Zalew) i 20 (Zbiornik Goczałkowicki) wskaźników jakościowych z grupy wskaźników fi-

zycznych, zakwaszenia, zasolenia, tlenowych, biogennych i metali. Dla wszystkich badanych indy-

katorów jakości wody, określono oddzielnie dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego podsta-

wowe statystyki opisowe [B.1.7; B.1.8]. 

W przypadku Nowego Zalewu, w obu punktach badawczych, oceniono zgodnie z wytycznymi 

rozporządzeń ministerialnych, stan ekologiczny [Rozporządzenie… 2008], przydatność dla życia 

ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych [Rozporządzenie… 2002a] oraz do 

kąpieli [Rozporządzenie… 2002d], a także określono zagrożenie eutrofizacją wód powierzchnio-

wych [Rozporządzenie… 2002c]. Analizy te pozwoliły, na dokonanie oceny wpływu zbiornika na 

jakość wód powierzchniowych [B.1.7]. Ze względu na bogatszą bazę danych empirycznych, wyni-
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kającą z większej liczby punktów pomiarowo-kontrolnych, w przypadku Zbiornika Goczałkowickie-

go wykonano bardziej zaawansowane analizy. Istotność statystyczną różnic pomiędzy odnotowa-

nymi w różnych punktach badawczych wartościami poszczególnych wskaźników, oszacowano 

parametrycznym testem t-Studenta, na poziomie α = 0,05. W celu pogrupowania punktów pomia-

rowo-kontrolnych pod względem podobieństwa jakości wody, wykonano analizę skupień – metodą 

aglomeracyjną Warda. W każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym wykonano ocenę potencjału 

ekologicznego [Rozporządzeni… 2014a], ale dla celów porównawczych z uwagi na małe zróżni-

cowanie jakościowe wody, analizę tą oparto na wartościach ekstremalnych (maksymalnych lub/i 

minimalną), a nie średnich [B.1.8]. 

Wyniki bada ń 

W pierwszym problemie badawczym wykazałem, że jakość wód w małych zlewniach jest w 

dużej mierze kształtowana przez użytkowanie i zagospodarowanie terenu oraz poziom presji an-

tropogenicznej. Na podstawie prac studialnych ustalono, że wszystkie zlewnie w trzech regionach 

małopolski mają małe powierzchnie wynoszące od ponad 3 km2 do około 23 km2. Są one zróżni-

cowane pod względem wysokości i konfiguracji terenu. Zlewnie położone w Beskidzie Makowskim 

i Żywieckim (rejon 3) wyróżniają się przeciętnie największą wysokością nad poziom morza, naj-

wyższymi opadami, jak również największym średnim spadkiem terenu oraz lesistością i gęstością 

sieci hydrograficznej. Wyraźnie mniejsze wartości wymienionych czynników występują w zlewniach 

położonych w rejonie 2, zaś zlewnie w rejonie 1 charakteryzują się przeciętnie najmniejszymi war-

tościami tych czynników. Znaczne jest też pomiędzy zlewniami badawczymi zróżnicowanie w za-

grożeniu gruntów erozją wodną powierzchniową. Wszystkie zlewnie rejonu 2 i zlewnia rzeki Wilgi w 

rejonie 1 wymagają pierwszego bardzo pilnego stopnia ochrony gruntów przed erozją. W zlewni 

Sudół Dominikański – rejon 1 i w trzech zlewniach rejonu 3 występuje drugi pilny stopień ochrony. 

Mniej pilny – trzeci stopień ochrony gruntów przed erozją jest wymagany w zlewniach potoków 

Szczyrzawy i Sudół (rejon 1) oraz Mostowego Potoku z rejonu 3. Zlewnie badawcze są też znacz-

nie zróżnicowane pod względem użytkowania. W rejonu 1 są one użytkowane rolniczo, gdyż w 

każdej zlewni dominują grunty orne, użytki zielone i sady. Duży jest w nich również udział terenów 

zabudowanych. W zlewniach rejonu 2 znaczący, bo ponad 25% udział w ich powierzchni mają 

lasy, jednak dominuje w nich użytkowanie rolnicze. Na terenie zlewni rejonu 3 przeważają obszary 

zalesione i zadrzewione, relatywnie duży jest też udział użytków zielonych. Biorąc pod uwagę gę-

stość zabudowy osadniczej ustalono, że spośród dwunastu zlewni dwie mają charakter użytkowa-

nia osadniczo-rolniczy (Sudół i Sudół Dominikański), jedna – leśno-osadniczo-rolniczy (Wilga), 

jedna – rolniczy z zabudową rozproszoną (Szczyrzawy), trzy – leśno-rolniczy z zabudową rozpro-

szoną (Rygliczanka, Wolninka i Korzeń), jedna – rolniczo-leśny z zabudową rozproszoną (Uniszo-

wa), dwie – rolniczo-leśny z bardzo nieliczną zabudową zwartą (Mostowy Potok i Głaza) oraz dwie 

zlewnie, tj. Bąbola i Osielczyk, maja typowy charakter rolniczo-leśny. Zlewnie w rejonie 1 wyróżnia-
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ją się przeciętnie największą gęstością zaludnienia, największym udziałem gruntów ornych i tere-

nów zabudowanych, największą liczbą gospodarstw na 1 km2 oraz największą gęstością dróg as-

faltowych i utwardzonych. Spośród badanych obiektów, najsłabiej zantropogenizowane są górskie 

zlewnie w Beskidzie Makowskim i Żywieckim (rejon 3). Z powyższych ustaleń wynika, że zlewnie 

rejonu 1 są silnie przekształcane antropogenicznie, przez to charakteryzują się one dużym pozio-

mem presji na środowisko. Zlewnie w rejonie 2 są znacznie mniej obciążone antropogenicznie, a w 

zlewniach rejonu 3 występuje stosunkowo niski poziom presji na środowisko [B.1.1; B.1.2; B.1.3]. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2004 r. [Rozporządzenie… 2004], jakość 

wody oceniono na podstawie 27 wskaźników, biorąc pod uwagę wartości maksymalne stężeń me-

tali ciężkich oraz liczebności bakterii coli i coli typu kałowego oraz percentyle 90 pozostałych 

wskaźników. Biorąc pod uwagę klasę obejmującą 90% wartości miarodajnych wziętych do oceny 

wskaźników można stwierdzić, że tylko w warunkach panujących w zlewniach potoków Bąbola i 

Mostowego Potoku (rejon 3), wody powierzchniowe są dobrej jakości, tj. klasy II. W zlewniach 

ośmiu potoków, w tym dwóch z rejonu 3 – Osielczyk i Głaza, wszystkich z rejonu 2 i dwóch z rejo-

nu 1 – Szczyrzawy i Wilga, wody powierzchniowe są zadowalającej jakości (klasa III). Natomiast 

wody odpływające z usytuowanych w rejonie 1 zlewni cieków Sudół i Sudół Dominikański, należy 

zaliczyć do wód o złej jakości – klasa V. Pomimo zakwalifikowania wody aż ośmiu cieków do klasy 

III, należy zaznaczyć, że liczba wskaźników pogarszających jakość wody w zlewniach regionu 1 

była znacznie większa niż w rejonie 2.  

Znacznie lepiej przedstawia się czystość wody oceniona zgodnie z pragmatyką Rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z 2008 r. [Rozporządzenie… 2008], w której jakość jednolitych części 

wód jest wypadkową stanu ekologicznego i chemicznego. Stan ekologiczny badanych potoków 

oceniono poprzez porównanie z wartościami dopuszczalnymi dla poszczególnych klas, percentyli 

90 badanych 16 wskaźników fizykochemicznych oraz wartości maksymalnych 3 substancji szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego, tj. Cr6+, Zn2+ i Cu2+. Natomiast stan chemiczny okre-

ślono w oparciu o maksymalne stężenie Cd2+ oraz średnie wartości Ni2+ i Pb2+. Na podstawie tak 

przeprowadzonej analizy danych stwierdzono, że wody potoku Uniszowskiego z rejonu 2 oraz 

trzech potoków z rejonu 3 (Bąbola, Osielczyk, Mostowy Potok) można zaliczyć do I klasy stanu 

ekologicznego bardzo dobrego oraz do stanu chemicznego dobrego. Wody pozostałych cieków 

rejonu 2 oraz potoków Szczyrzawy i Głaza – odpowiednio z rejonu 1 i 3, kwalifikują się do II klasy 

jakości (stanu ekologicznego dobrego) oraz stanu chemicznego dobrego. Wody rzeki Wilgi należą 

do III klasy jakości (stanu ekologicznego umiarkowanego) i mają stan chemiczny dobry. Natomiast 

wody cieków Sudół i Sudół Dominikański kwalifikują się również do III klasy, ale nie osiągają do-

brego stanu chemicznego. Ogólnie stan jednolitej części wód wszystkich badanych cieków z rejo-

nu 2 i 3 oraz potoku Szczyrzawy jest dobry, a pozostałych 3 cieków jest zły. 

Duże zróżnicowanie w jakości wody w poszczególnych potokach potwierdzają również obli-

czone formułą Burcharda i Dubaniewicza wartości współczynnika zanieczyszczenia. Z analizy tej 
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wynika, że niezależnie od liczby wskaźników uwzględnianych w ocenie, wody płynące w regionie 3 

i w potoku Uniszowskim zaliczają się do wód czystych. Natomiast wody potoków Szczyrzawy, Ry-

gliczanka i Wolninka kwalifikują się do wód wyraźnie zanieczyszczonych, a cieków Sudół i Sudół 

Dominikański zaliczają się do ścieków. Wody Wilgi, zależnie od liczby uwzględnionych wskaźni-

ków, uznano za wyraźnie lub nieznacznie zanieczyszczone, a potoku Korzeń za wyraźnie lub silnie 

zanieczyszczone. O silniejszym zanieczyszczeniu wody w potokach Sudół i Sudół Dominikański 

decydowały odpływy z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie zlewni, a w przypadku 

potoku Korzeń dominacja w zlewni gruntów ornych sprzyjających erozji wodnej oraz lokalizacja 

kilku gospodarstw domowych w bliskim sąsiedztwie cieków wodnych. 

Wymagania stawiane naturalnym siedliskom ryb łososiowatych i karpiowatych spełnia tylko 

woda w potoku Bąbola. Nie spełniają ich w przypadku ryb łososiowatych wody w Mostowym Poto-

ku, z powodu podwyższonego stężenia azotynów. Z tej samej przyczyny wody płynące we wszyst-

kich ciekach w regionie 2 i potokach Osielczyk, Głaza, Szczyrzawy i Wilga nie stwarzają korzyst-

nych warunków życia dla obu rodzajów ryb. Również warunków siedliskowych nie spełniają wody 

odpływające ze zlewni potoku Sudół i Sudół Dominikański, ale ze względu na 5 wskaźników, w tym 

również azotynów. 

Wodę ze wszystkich potoków rejonu tarnowskiego i suskiego można wykorzystywać do za-

opatrzenia ludności, ale należy ją uprzednio poddać odpowiednio typowym lub wysokosprawnym 

procesom uzdatniania fizycznego i chemicznego, właściwym dla wód kategorii A2 lub A3. Nato-

miast wody odpływające ze zlewni rejonu 2 (rejon podmiejski i miejski Krakowa) nie mogą być wy-

korzystane do tego celu, ponieważ ze względu na zbyt duże zanieczyszczenie nie spełniają wy-

magań żadnej z kategorii uzdatniania wód. 

Wymagania dotyczące urządzania otwartych kąpielisk są spełnione w 9 z 12 badanych cie-

ków. W przypadku Wolninki, walory użytkowe pogarszają incydentalnie stężenia fosforanów. Na-

tomiast wymogów nie spełniają wody Sudołu i Sudołu Dominikańskiego, ze względu na przekro-

czenie wartości dopuszczalnych, odpowiednio dla 6 i 8 wskaźników fizykochemicznych. 

Zagrożenie eutrofizacją wód płynących badanymi potokami, oceniono na podstawie fosforu 

ogólnego, azotu azotanowego i azotanów, których stężenia średnie roczne porównano z warto-

ściami normowymi, powyżej których występuje eutrofizacja [Rozporządzenie … 2002c]. Na pod-

stawie analizy danych stwierdzono, że obecnie wody wszystkich cieków w rejonie 2 i 3 nie są za-

grożenie eutrofizacją. Ponadto takie zagrożenie nie występuje w przypadku wód rzeki Wilgi, której 

zlewnia położona jest w rejonie 1. Natomiast ze względu na zbyt duże stężenia wskaźników azo-

towych w wodach potoku Szczyrzawy oraz koncentrację fosforu ogólnego w ciekach Sudół i Sudół 

Dominikański można wnioskować, że wody płynące tymi ciekami są narażone na eutrofizację.  

Prognozę oceny trofii wody w 12 planowanych zbiornikach małej retencji opracowano w 

oparciu o zaczerpnięte z Programu Małej Retencji… [2004] parametry zbiorników oraz na podsta-

wie własnych badań stężeń fosforu ogólnego w ciekach, które będą je zasilać. Na podstawie obli-
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czonych obciążeń hydraulicznych zbiorników oraz obciążeń ich powierzchni fosforem ogólnym 

ustalono, że wszystkie zbiorniki usytuowane w rejonie 1 będą eutroficzne, natomiast w dwóch po-

zostałych rejonach będą mieć charakter mezotroficzny.  

Generalnie jakość i walory użytkowe wód odpływających z badanych zlewni położonych w 

Beskidzie Makowskim i Żywieckim, za wyjątkiem potoku Bąbola, tylko w niewielkim stopniu pogar-

szają stężenia azotynów i żelaza ogólnego oraz liczebność bakterii coli. Również to te czynniki 

oraz dodatkowo wartości ChZT-Mn i stężenia manganu, ale ze znacznie większą częstotliwością 

wpływają na pogorszenie stanu jakościowego wód w zlewniach położonych na Pogórzu Ciężko-

wickim oraz w potoku Wilga. Ponadto, w tych zlewniach obserwuje się po intensywnych opadach 

atmosferycznych podwyższoną mętność wody, co jest wynikiem erozji gleb lessowych. W wodzie 

potoku Szczyrzawy odnotowano również duże wartości wcześniej wymienionych wskaźników oraz, 

ze względu na bardzo duży udział w tej zlewni gruntów ornych, odnotowano duże stężenia fosfo-

ranów i azotanów. W przypadku położonych najbliżej Krakowa zlewni potoku Sudół i Sudół Domi-

nikański, prawie wszystkie badane wskaźniki pogarszały jakość i walory użytkowe wód. W zlew-

niach tych cieków, w odróżnieniu od pozostałych, odnotowano również podwyższoną koncentrację 

niektórych metali ciężkich [B.1.1; B.1.2; B.1.3]. 

W drugim problemie badawczym wykazałem, że zmiany użytkowania terenu zlewni wyżyn-

nej, wpływają również na modyfikację parametrów jakościowych wód powierzchniowych. W latach 

1995–1996 w strukturze użytkowania zlewni Rzyki G dominowały grunty orne, których było 68,7%. 

Lasy wraz z zadrzewieniami oraz użytki zielone zajmowały odpowiednio 8,4 i 16,2% jej powierzch-

ni. Grunty nieużytkowane rolniczo występowały sporadycznie (2,4%), a pod zwarte tereny zabu-

dowane wykorzystywano 4,3% powierzchni zlewni. W latach 2010–2011 pól ornych było już tylko 

22,1%, natomiast znacznie przybyło użytków zielonych i nieużytków rolniczych (łącznie 56,7%). 

Zwiększyła się również nieznacznie powierzchnia terenów leśnych i zabudowanych, odpowiednio 

do 11,1 i 6,0% [B.1.4].  

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych stwierdzono, że w wyniku przekształcenia 

znacznego areału gruntów ornych na tereny trwale zadarnione, w ciągu 15 lat zmniejszyły się 

istotnie stężenia 7 z 11 badanych wskaźników, tj. azotu amonowego i azotanowego, fosforanów, 

siarczanów, wapnia, chlorków i żelaza ogólnego. Co prawda jakość wody określona na podstawie 

wartości średnich [Rozporządzenie… 20011] kwalifikowała wody w obu okresach do I klasy stanu 

ekologicznego bardzo dobrego. Jednakże w pojedynczych próbkach, w okresie przed transforma-

cją użytkowania, wartości stężeń azotu amonowego i fosforanów kwalifikowały wody do stanu po-

niżej dobrego, a w przypadku azotu azotanowego do klasy II. Na taki stan rzeczy, niewątpliwie z 

jednej strony wpływ miał wzrost areału terenów nieużytkowanych rolniczo, na których zaniechano 

nawożenia. Ponadto teren porośnięty roślinnością trawiastą posiada większą szorstkość hydrau-

liczną niż grunt orny, a tym samym lepiej chroni glebę przed spływami powierzchniowymi, ograni-

cza jej erodowanie. Zatem zmiana użytkowania, w warunkach zlewni Rzyki G, w której występują 
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duże spadki terenu oraz zwięzłe i mało przepuszczalne podłoże, spowodowała ograniczenie wy-

mywania składników chemicznych z gleby do wód powierzchniowych [B.1.4].  

 W trzecim problemie badawczym sprawdziłem tezę badawczą, że w wyniku przepływu wo-

dy przez małe budowle hydrotechnicznych (piętrzące i regulacyjne) w statystycznie istotnym stop-

niu polepszają się warunki tlenowe w rzece poniżej piętrzenia. Na podstawie przeprowadzonych 

badań stwierdzono, że wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego oraz nasycenia wody tlenem wystę-

pował w wodzie poniżej każdej budowli, w stosunku do wartości pomierzonych przed budowlami 

powyżej zasięgu cofek. Za wyjątkiem jednego przypadku, były to różnice istotne statystycznie na 

poziomie α = 0,05. Przeciętnie największy, bo o 0,74 mg⋅dm–3 przyrost tlenu wystąpił przy jazie nr 

10, natomiast najmniejszy przy stopniu betonowym nr 25 (0,24 mg⋅dm–3). W przypadku nasycenia 

wody tlenem, średnio największy jego wzrost stwierdzono przy budowli 8 i 10 (po 7,0%), a naj-

mniejszy i statystycznie nieistotny przy budowli 25 – 1,9%. Analizując łącznie wszystkie budowle 

ustalono, że woda po przepłynięciu przez nie zawierała średnio o 0,50 i 0,40 mg⋅dm–3 istotnie wię-

cej tlenu rozpuszczonego, niż odpowiednio przed cofką i bezpośrednio przed budowlą. Również 

średnie nasycenia wody tlenem były istotnie większe poniżej budowli. Stwierdzono, że wskutek 

przepływu wody przez budowle nasycenie zwiększało się przeciętnie o 4,6 i 3,8% – w odniesieniu 

do wartości przed cofką i przed budowlą. Zaobserwowano również, że nieco korzystniejsze warun-

ki tlenowe panowały w wodzie bezpośrednio przed budowlami niż przed cofkami [B.1.5].  

Poszukiwania zależności korelacyjnych pomiędzy średnimi przyrostami stężeń a wysokością 

piętrzenia wykazały, że w przypadku tak małych budowli wodnych związek pomiędzy tymi czynni-

kami prawie nie występuje – współczynnik korelacji r = 0,08. Również, nie odnotowano statystycz-

nie istotnej zależności (r = 0,27) pomiędzy średnimi przyrostami nasycenia wody tlenem, a wyso-

kością piętrzenia budowli. Natomiast stwierdzono silną (r = -0,71) i średnią (r = -0,63) korelację, 

odpowiednio pomiędzy przeciętnymi przyrostami stężeń i nasyceń wody tlenem, a średnim natle-

nieniem wody przed cofką. Wynika z tego, że im woda powyżej cofki jest bardziej nasycona tlenem 

(w odniesieniu do pełnego nasycenia), tym istotnie maleje efekt wzrostu jej natlenienia na skutek 

przepływu wody przez małe budowle wodne. 

Woda dopływająca do dwóch najbliżej od ujścia usytuowanych budowli wodnych miała stan 

ekologiczny bardzo dobry, natomiast w pozostałych przypadkach, z uwagi na podwyższone stęże-

nia wapnia kwalifikowała się do klasy II. Analizując wartości i stężenia 13 badanych na długości 

rzeki Wschodniej wskaźników fizykochemicznych stwierdzono, że w przypadku 6 z nich zaznacza 

się wraz z nurtem płynącej wody wyraźna tendencja malejąca. Świadczy to o zachodzących w 

wodzie procesach samooczyszczania. Potwierdzają to szczególnie stężenia azotu azotanowego i 

fosforu ogólnego, które pomiędzy najwyżej i najniżej położonymi budowlami maleją odpowiednio 

dwu- i ponad trzykrotnie. Można zatem sądzić, że jednym z czynników wpływających na tak inten-

sywnie zachodzące procesy samooczyszczania, jest na bieżąco dostarczany tlen w wyniku prze-

pływu wody przez budowle, co powoduje zamianę jej ruchu z laminarnego na burzliwy [B.1.5].  
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W czwartym  problemie badawczym zająłem się wpływem ścieków oczyszczonych na jakość 

wód odbiornika. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że stężenia zanieczyszczeń w oczysz-

czonych ściekach odprowadzanych do rzeki Breń nie przekraczały wartości określonych w pozwo-

leniu wodno-prawnym, a tylko sporadycznie w okresie zimowo-wiosennym przekroczone były wy-

mogi Rozporządzenia Ministra Środowiska [2014b] w zakresie stężeń azotu amonowego, tj. 10 

mg·dm–3. Niewielka dynamika zmian sezonowych wartości wskaźników fizykochemicznych w ście-

kach oczyszczonych, świadczy o dużej niezależnej od temperatury powietrza skuteczności działa-

nia oczyszczalni. Odnosząc wyniki badań ścieków oczyszczonych do normatywów przeznaczo-

nych dla wód powierzchniowych [Rozporządzenie… 2014a] można stwierdzić, że nie spełniały one 

wymogów klasy II co oznacza, że ich stan ekologiczny był poniżej dobrego. Przyczyną tego stanu 

rzeczy były średnie wartości BZT5, PO4
3–, N–NH4

+ i N–NO3
–, które przekroczyły normatywy I klasy 

o kilkaset procent. Przeciętne wartości ChZT–Mn, fosforu ogólnego, substancji rozpuszczonych i 

przewodności spełniały wymogi II, a pozostałe I klasy [B.1.6].  

Określony na podstawie wybranych wskaźników fizykochemicznych stan ekologiczny wody 

rzeki Breń powyżej oczyszczalni był dobry – nieznacznie jakość wody pogarszały średnie wartości 

ChZT–Mn i N–NO3
–, które przekroczyły odpowiednio o 0,4 mg O2·dm–3 i 1,08 mg·dm–3 dopuszczal-

ne normatywy I klasy jakości. Po zrzucie oczyszczonych ścieków, odnotowano wzrost średnich 

wartości większości badanych wskaźników wody, m.in. wartości BZT5 wzrosły o 1,4 mg O2·dm–3, 

ChZT–Mn o 1,4 mg O2·dm–3, PO4
3– o 0,186 mg·dm–3, Ptotal o 0,061 mg·dm–3 i N–NH4

+ o 0,769 

mg·dm–3. Tylko w przypadku siarczanów stwierdzono spadek średniego stężenia o 1,7 mg·dm–3. W 

wyniku wzrostu zanieczyszczeń, woda w rzece Breń miała stan ekologiczny poniżej dobrego.  

Ścieki oczyszczone wpłynęły na wzrost wartości 12 spośród 17 badanych wskaźników fizy-

kochemicznych w rzece Breń, z czego w 8 przypadkach były to zależności istotne statystycznie: 

PO4
3–, Ptotal, N–NH4

+, NO2
–, EC, substancji rozpuszczonych, Cl– i Mg2+. Ze względu na BZT5 i azot 

amonowy spowodowało to zmianę klasy jakości z I na II, a w przypadku fosforanów obniżenie sta-

nu ekologicznego z bardzo dobrego na poniżej dobrego. Analizując istotności różnic pomiędzy 

wartościami z półrocza zimowego i letniego stwierdzono, że w obu punktach pomiarowo-

kontrolnych zlokalizowanych na rzece Breń, w przypadku niektórych wskaźników została zaburzo-

na sezonowość zmian zachodząca w czystych wodach powierzchniowych. Jednak jak można było 

przypuszczać, bardziej naturalne tendencje sezonowe wystąpiły w wodzie powyżej zrzutu ścieków 

oczyszczonych. Znaczne stężenia azotynów powodowały, że wody na całym badanym odcinku 

rzeki Breń nie spełniały wymagań dla ryb łososiowatych i karpiowatych, jednak dużo lepsze wa-

runki siedliskowe panowały w rzece powyżej kolektora odpływowego. Wysokie średnie roczne stę-

żenia azotanów oraz azotu azotanowego wskazują, że przy obecnym stanie fizykochemicznym 

wód, występuje ryzyko pojawienia się procesów eutrofizacji w rzece Breń. Ponadto dużą troficzno-

ścią charakteryzują się ścieki oczyszczone, w których również średnie stężenie fosforu ogólnego 

przekroczyło wartość krytyczną, tj. 0,25 mg·dm–3. Uzyskane wyniki potwierdzają, że zrzut oczysz-
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czonych ścieków niekorzystnie wpływa na stan fizykochemiczny wody odbiornika. Mimo niezado-

walającego oddziaływania oczyszczalni ścieków nie ulega wątpliwości, że gdyby ścieki komunalne 

odpływały bez oczyszczenia, stan jakościowy wód w rzece byłby dużo gorszy [B.1.6]. 

W piątym  problemie badawczym podjąłem się oceny wpływu sztucznych zbiorników wod-

nych na jakość wód w rzekach wyżynnych. Badaniami w tym zakresie objąłem mały zbiornik late-

ralny Nowy Zalew oraz duży zaporowy Zbiornik Goczałkowicki [B.1.7; B.1.8]. 

Na podstawie analizy wyników badań prowadzonych na zbiorniku Nowy Zalew stwierdzono, 

że średnie arytmetyczne wartości i mediany temperatury oraz pH, zarówno na dopływie i odpływie 

były prawie identyczne. Również na bardzo podobnym poziomie kształtowały się niezależnie od 

miejsca poboru wody, stężenia SO4
2–, Cl–, Mg2+, N–NH4

+, Mn2+, Na+ i K+. Natomiast przeciętnie na 

odpływie notowano prawie 2-krotnie mniejsze stężenia N–NO3
–, NO3

– i Fe2+/3+ i aż 5-krotnie mniej-

sze fosforu ogólnego. Pozostałe badane wskaźniki jakościowe, za wyjątkiem tlenu rozpuszczone-

go, miały średnio do 15% większe wartości w wodzie dopływającej do zbiornika. Stężenia tlenu 

rozpuszczonego były przeciętnie o około 11% większe na odpływie, co tylko potwierdza korzystny 

wpływ zbiornika na jakość wód powierzchniowych. Większe ilości tlenu można wiązać z tym, że 

jest to zbiornik płytki i niestratyfikowany, a zatem nie dochodzi przy jego dnie do występowania 

deficytów tlenowych. Natomiast dodatkowe ilości tlenu mogły pochodzić w okresie badań z 

falowania lustra wody, a więc ze wzmożonej dyfuzji tlenu z powietrza atmosferycznego oraz z 

fotosyntezy roślin wodnych porastających strefy przybrzeżne zbiornika [B.1.7]. 

Wody w obu punktach pomiarowo-kontrolnych miały dobry stan ekologiczny (klasa II), 

jednakże na odpływie ze zbiornika Nowy Zalew wpływ na tę klasę miały stężenia N–NO3
–, a na 

dopływie dodatkowo stężenia tlenu rozpuszczonego. Wody dopływające i odpływające spełniały 

wymagania dla otwartych kąpielisk oraz naturalnego środowiska życia ryb karpiowatych. Zbiornik 

na tę chwilę nie jest zagrożony eutrofizacją, ale może jej ulec w przyszłości, ponieważ już obecnie 

średnie stężenia azotu azotanowego i azotanów w wodzie dopływającej są bliskie osiągnięcia 

wartości krytycznych, tj. odpowiednio 2,2 i 10 mg ·dm–3. Dochodzi również do tego zagrożenie wy-

nikające z planów zmiany łąkowego użytkowania terenu wokół zbiornika i przeznaczenie go pod 

zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe miasta Koniecpol [B.1.7]. 

Na podstawie dendrogramów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy skupień usta-

lono, że biorąc pod uwagę łącznie wszystkie badane wskaźniki, jakość wody odpływającej i dopły-

wającej Małą Wisłą do Zbiornika Goczałkowickiego wykazywała pewne podobieństwo, ale dość 

wyraźnie różniła się od jakości wody magazynowanej w zbiorniku. Świadczyłoby to o niewielkim 

wpływie zbiornika na wartości wskaźników fizykochemicznych wody rzecznej, dlatego wykonano 

analizy szczegółowe w rozbiciu na poszczególne grupy indykatorów jakościowych. Na podstawie 

tak przeprowadzonej analizy stwierdzono, że występuje duże podobieństwo wartości wskaźników 

fizycznych, tlenowych i metali, ale znacznie różnią się wskaźniki biogenne i zasolenia na dopływie i 

odpływie wody ze zbiornika. Częściowo rezultaty z analizy skupień znalazły swoje potwierdzenie w 



Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych z elementami życiorysu...  – dr inż. Andrzej Bogdał 

 

50 | S t r o n a  
 

teście t-Studenta z którego wynika, że po przepływie przez zbiornik wód rzeki Małej Wisły, istotnie 

obniżyły się w wodzie stężenia azotynów i azotu azotanowego, co potwierdzono statystycznie na 

poziomie istotności α = 0,05. Zbiornik również wpłynął na obniżenie stężeń fosforanów, fosforu 

ogólnego, żelaza ogólnego i większości wskaźników zasolenia, ale nieznacznie pogorszył warunki 

tlenowe, co jednak nie było statystycznie istotne. Wpływ na mniejsze ilości tlenu na odpływie moż-

na upatrywać w tym, że pewna ilość wody jest odprowadzana ze zbiornika upustami dennymi. Ten 

sposób odprowadzania wody powoduje również, że mimo dużej redukcji fosforanów, fosforu i żela-

za ogólnego oraz manganu w Zbiorniku Goczałkowickim (prawdopodobna depozycja w osadach 

dennych), na odpływie wody ze zbiornika odnotowano tylko nieznacznie mniejsze ich stężenia niż 

na dopływie. Potencjał ekologiczny wody dopływającej i w środkowej części zbiornika był poniżej 

dobrego – w pierwszym przypadku ze względu na wartości BZT5, a w drugim na skutek obniżenia 

stężenia tlenu rozpuszczonego, wywołanego zakwitem glonów. Natomiast na odpływie i w dwóch 

pozostałych punktach zlokalizowanych w zbiorniku potencjał ekologiczny wody był dobry (klasa II). 

Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że generalnie 

Zbiornik Goczałkowicki korzystnie wpływa na parametry jakościowe wody Małej Wisły – szczegól-

nie w zakresie obniżenia stężeń niektórych substancji biogennych [B.1.8]. 

Podsumowanie 

Najważniejsze osiągnięcia, wynikające z badań przedstawionych w jednotematycznym cyklu 

publikacji, pt. „Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na kształtowanie jakości wód po-

wierzchniowych w zlewniach wyżynnych i górskich”, stanowiące istotny wkład w rozwój dyscypliny 

ochrona i kształtowanie środowiska przedstawiają się następująco: 

1. Jakość wody w wybranych ciekach objętych Programem Małej Retencji Województwa Mało-

polskiego, była mocno uzależniona od sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu zlew-

ni. Wody o najlepszej jakości odpływały ze zlewni o największej lesistości i mało żyznych gle-

bach. Umiarkowanie zanieczyszczone wody płynęły ciekami odpływającymi z ekstensywnie 

użytkowanych terenów rolniczych, w zlewniach w których nie prowadzono produkcji hodowla-

nej. Największą negatywną presję na jakość wód wywierały tereny zurbanizowane, szczegól-

nie te o charakterze skoncentrowanym, tj. miejskim i podmiejskim.  

2. Obecne ekstensywne użytkowanie gruntów rolnych, nie stanowi poważniejszego zagrożenia 

dla jakości wód powierzchniowych. Potwierdzają to mniejsze od 50 mg·dm–3 stężenia azota-

nów, które we wszystkich przeanalizowanych próbkach spełniały wymagania Dyrektywy Azo-

tanowej. 

3. W wodzie odpływającej ze zlewni położonych w pobliżu aglomeracji miejskiej, odnotowano 

duże stężenia pierwiastków śladowych, które ze względu na swą toksyczność są najbardziej 

niebezpieczne dla organizmów żywych. W wodzie pozostałych zlewni ich koncentracja była 

niewielka, często mniejsza od granicy oznaczalności. Z powyższego wynika, że na obszarach 
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o małej presji antropogenicznej, można znacznie ograniczyć częstotliwość oznaczania metali 

ciężkich. 

4. W górskich i wyżynnych zlewniach południowej Polski, parametrami fizykochemicznymi naj-

częściej pogarszającymi wykorzystanie wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w 

wodę do spożycia, są głównie stężenia manganu i/lub żelaza. Wysoka ich zawartość jest 

związana z dużą zasobnością w te składniki skał fliszu karpackiego i wykształconych na nich 

gleb brunatnych wyługowanych i płowych.  

5. Wymagania stawiane naturalnym siedliskom ryb, w 11 z 12 badanych zlewni nie zostały speł-

nione, głównie z powodu dużych stężeń azotynów. Nawet w zlewniach o znacznej lesistości, w 

których presja antropogeniczna jest znikoma, warunki były niekorzystne. Można z tego wnio-

skować, że normatywy dla azotynów są zbyt rygorystyczne, czego potwierdzeniem są wyniki 

badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Wód, które tylko w kilku procen-

tach przypadków pozwalają uznać wody za odpowiednie dla życia i rozwoju ryb.  

6. W zlewniach w których gleby narażone są na procesy erozji wodnej, należy podjąć działania 

zmierzające do ich ograniczenia, poprzez wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych oraz 

budowę zbiorników wstępnych (osadników), co w konsekwencji spowolni zamulanie planowa-

nych zbiorników małej retencji i wydłuży ich prawidłowe funkcjonowanie. 

7. Z uwagi na duże ryzyko zanieczyszczania wód, zagrożone eutrofizacją zbiorniki planowane na 

ciekach poddanych silnej presji antropogenicznej, należy wykonać jako suche zbiorniki prze-

ciwpowodziowe. Nie wyklucza to jednak konieczności podjęcia działań zmierzających do wy-

eliminowania w ich zlewniach źródeł zanieczyszczeń, co pozwoli osiągnąć cele środowiskowe 

zapisane w Ramowej Dyrektywie Wodnej.  

8. W wyniku przekształcenia gruntów ornych na tereny trwale zadarnione, zmniejszyły się istotnie 

stężenia większości badanych wskaźników chemicznych (w tym biogennych) w wodzie odpły-

wającej z małej zlewni rolniczej. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ roślinności 

trawiastej i zielnej na ograniczenie przenikania substancji chemicznych z terenów rolniczych 

do wód powierzchniowych, potwierdzając zasadność stosowania ekotonów jako barier bioge-

ochemicznych.  

9. Spełnienie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczących uzyskania i utrzymania dobre-

go stanu wód, wymaga nowego podejścia w zakresie kształtowania przestrzeni rolniczej, w 

tym zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania zlewni mocno urzeźbionych.  

10. Małe budowle hydrotechniczne spełniają pewnego rodzaju rolę punktowych regulatorów tlenu 

w wodzie płynącej, ponieważ w czasie przesycenia powodują obniżenie, a w przypadku niedo-

tlenienia w istotny sposób zwiększają jego zawartość. Pełnią zatem ważną rolę w poprawie 

warunków tlenowych w rzekach, co intensyfikuje procesy samooczyszczania wody.  

11. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy wysokością piętrzenia, a przyrostem tlenu po 

przepłynięciu wody przez budowle hydrotechniczne. Natomiast odnotowano, że im woda jest 
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mniej nasycona tlenem przed cofkami, tym w większy i istotny sposób małe budowle wodne 

wpływają na polepszenie warunków tlenowych w rzece poniżej piętrzenia.  

12. Przy obecnym poziomie technologii oczyszczania ścieków i wymogach legislacyjnych, nowo-

czesne oczyszczalnie zazwyczaj spełniają wymogi zapisane w pozwoleniach wodno-

prawnych, co jednak w wielu przypadkach nie eliminuje procesu zanieczyszczenia wody w 

odbiornikach.  

13. Ze względów środowiskowych, pozwolenia wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków powinny 

w większym stopniu uwzględniać stan ilościowy i jakościowy wody odbiornika powyżej miejscu 

zrzutu, a normatywy dotyczące zawartości fosforu i azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 

powinny być oparte o dopuszczalne stężenia, a nie procent redukcji tych zanieczyszczeń.  

14. Małe i duże sztuczne zbiorniki wodne, o ile woda do nich dopływająca nie jest silnie zanie-

czyszczona, korzystnie wpływają na parametry jakościowe wód rzecznych. W wyniku sedy-

mentacji, akumulacji w osadach dennych i sorpcji biologicznej, zmniejsza się zasolenie wody 

oraz obniżają się stężenia substancji biogennych.  

15. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wybrane czynniki antropogeniczne w 

zróżnicowany sposób wpływają na jakość wód powierzchniowych w zlewniach wyżynnych i 

górskich. Duże zurbanizowanie zlewni, intensywna działalność rolnicza oraz w pewnym stop-

niu również ścieki oczyszczone pogarszają stan jakościowy, ale właściwie przeprowadzona 

transformacja użytkowania zlewni oraz zbiorniki wodne i zabudowa hydrotechniczna może po-

prawić parametry jakościowe wód.  
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