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1. Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Kłodawki 

Rzeka Kłodawka to ciek III rzędu, prawobrzeżny dopływ Warty, do której uchodzi  

w Gorzowie Wlkp. na rzędnej 18,0 m n.p.m, w 55,9 km jej biegu. Rzeka wypływa z jeziora 

Karskiego Wielkiego, położonego na Pojezierzu Myśliborskim, na wysokości 69,2 m 

n.p.m. 

Całkowita długość Kłodawki wynosi 27,3 km. Rzeka posiada jeden dopływ 

prawobrzeżny (jest to rzeka Marwica) oraz kilka lewobrzeżnych m.in. Kanał Kłodawski, 

Grabinka i Srebrna z Łośną. Zlewnia Kłodawki znajduje się na granicy dwóch województw: 

lubuskiego i zachodniopomorskiego i obejmuje obszary gmin: Kłodawa, Lubiszyn, 

Nowogródek Pomorski, Santok oraz miasto Gorzów Wlkp. Zachodnia granica zlewni 

biegnie przez Baczynę, Marwice, dalej na wschód od jeziora Marwicko, aż do 

miejscowości Trzcinna. Stąd prowadzi ku północnemu-wschodowi przechodząc przez 

Nowogródek Pomorski, Kinice, Rychnów, a następnie na południe od jeziora 

Barlineckiego przechodzi przez okolice Łubianki i Łośna do Różanek. Tu zmienia kierunek 

na południowo-zachodni i przez okolice Wojcieszyc dochodzi do Gorzowa Wlkp. 

Obszar dorzecza Kłodawki leży na Pojezierzu Myśliborskim, które stanowi część 

składową Pojezierza Pomorskiego. Południowa granica zlewni przebiega przez krawędź 

Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, północna granica wododziału wyznaczona jest przez 

pas niewysokich wzgórz morenowych. Dominującym akcentem w krajobrazie zlewni są 

równiny moreny dennej, w znacznym stopniu zalesione. W dorzeczu występują utwory 

czwartorzędowe przy zdecydowanej przewadze zandrów. W południowej części zlewni 

występują gliny zwałowe i piaski na podłożu gliniastym. Środkową część zlewni zajmują 

piaski. Kształtem zlewnia przypomina prostokąt, a jej powierzchnia całkowita do ujścia 

wynosi 335,15 km2. 

Na podstawie mapy pokrycia terenu według projektu CORINE Land Cover 2006 

(CLC2006) na obszarze zlewni całkowitej rzeki Kłodawki wyróżniono 14 klas pokrycia 

terenu (rys. 1.). Dominującą formą pokrycia terenu stanowią lasy iglaste zajmujące 

łącznie blisko 40% powierzchni zlewni. Pokrycie terenu zlewni rzeki Kłodawki przedstawia 

się następująco: 

 Lasy iglaste (312) – 132,23 km2 (39,4%); 

 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) – 81,06 km2 (24,2%); 

 Lasy liściaste (311) – 44,46 km2 (13,3%); 

 Łąki (231) – 24,79 km2 (7,4%); 

 Lasy mieszane (313) – 24,17 km2 (7,2%); 

 Zabudowa luźna (112) – 10,84 km2 (3,2%); 

 Złożone systemy upraw i działek – 4,31 km2 (1,3%); 

 Zbiorniki wodne (512) - 3,85 km2 (1,1%); 

 Strefy przemysłowe lub handlowe (121) – 2,92 km2 (0,9%); 

 Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej (243) 

– 2,62 km2 (0,8%); 

 Miejskie tereny zielone (141) – 2,33 km2 (0,7%); 
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 Tereny sportowe i wypoczynkowe (142) – 0,9 km2 (0,3%); 

 Lasy w stanie zmian (324) - 0,33 km2 (0,1%); 

 Zabudowa zwarta (111) – 0,32 km2 (0,1%). 

 
Rys. 1. Pokrycie terenu zlewni rzeki Kłodawki wg. CLC2006 
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Na terenie zlewni Kłodawki znajduje się 18 jezior o powierzchni większej od 1 ha, 

zajmujących łączną powierzchnię 205,6 ha. Największe z tych jezior to: Ławin (17,0 ha), 

Parzeńsko (11,5 ha), Ściegieńsko (20,0 ha), Kłodawsko (15,0 ha), Mironice (10,0 ha), Grabino 

(37,5 ha), Kłodawa (22,0 ha), Ostrowite (26,0 ha) i Nierzym (17,0 ha). 

Przeważającą część powierzchni zlewni zajmują lasy stanowiące blisko 60%, które ciągną 

się szerokim na 12 km pasem wzdłuż wschodniego i północnego wododziału. Wśród 

drzewostanu dominują buki, graby i sosny. Użytki zielone (ok. 9%) skupione są w dolinie 

Kłodawki i Marwicy. Ponieważ są to tereny mocno zabagnione, stopniowo zaczęto je 

zmieniać na stawy rybne. Grunty orne stanowią tylko ok. 24% całej powierzchni zlewni. Duża 

retencja obszarów leśnych, które położone są na gruntach przepuszczalnych powoduje 

wyrównanie przepływów w okresie roku. 

Wodowskaz roboczy ustawiony jest w 0,330 km rzeki i założono go 23.08.1995 r. 

Tab. 1. Przepływy charakterystyczne Kłodawki w przekroju wodowskazowym w Gorzowie Wlkp. 

Rodzaj przepływu Wielkość przepływu (m3/s) 

Przepływ najniższy NNQ 0,15 

Przepływ średni niski SNQ 0,23 

Przepływ najdłużej trwający NTQ 0,37 

Przepływ WWQ 3,24 

Przepływ Q=1 % 8,93 

 
Objaśnienia: NNQ – najmniejszy przepływ z wielolecia, SNQ – średnia z najmniejszych przepływów 
rocznych, NTQ – przepływ najdłużej trwający, WWQ – największy przepływ z wielolecia 
 

2. Kłodawka jako jednolita część wód powierzchniowych (jcwp) 

Cały system wodny określony w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) oparty jest na tzw. 

jednolitych częściach wód, które są podstawowym elementem tego systemu. Jednolita część 

wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki 

jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody 

przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

 Każda z jednolitej części wód otrzymała kategorię zagrożonej, potencjalnie zagrożonej 

bądź niezagrożonej ryzykiem spełnienia celów RDW. 

Kłodawka jest silnie zmienioną częścią wód reprezentującą typ abiotyczny 17 (potok 

nizinny piaszczysty) o kodzie PLRW60001718929, znajdującą się w dorzeczu Odry, w regionie 

wodnym Warty. Według opracowania analizy presji i wpływu zanieczyszczeń 

antropogenicznych istnieje średnie ryzyko niespełnienia celów środowiskowych tej jcwp, ze 

względu na rolnictwo, przemysł i melioracje. Cieki związane z tą jednolitą częścią wód to: 

Kłodawka, Kanał Kłodawski, Dopływ spod Mszańca, Marwica, Srebrna, Dopływ spod Marwic, 

Dopływ z Łośna (rys. 2). 
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Rys. 2. Lokalizacja punktów pomiarowych na rzece Kłodawce 

 



6 
 

2.1. Obszary ochrony na obszarze zlewni rzeki Kłodawki 

Do tej jednolitej części wód przypisane są następujące obszary ochrony: 

 Obszary ochrony siedlisk:  

 Torfowisko Chłopiny o kodzie PLH080004, 

 Ostoja Barlinecka o kodzie PLH08007, 

 Obszary ochrony ptaków: 

 Puszcza Barlinecka o kodzie PLB080001, 

 Ostoja Witnicko-Dębiańska o kodzie PLB320015 

oraz rezerwat przyrody Bagno Chłopiny o kodzie REZ556. 

 

Torfowisko Chłopiny 

Ma powierzchnię 498,5 ha i zlokalizowane jest blisko północnej części granicy 

województwa lubuskiego. Od wschodniej strony graniczy z drogą S-3 przy miejscowości 

Jastrzębiec, a od zachodu z miejscowościami Chłopiny i Ściechów Górny. Obszar obejmuje 

kompleks ekosystemów bagiennych porastających rozległą misę pojeziorną, wypełnioną 

osadami organicznymi. W centrum obiektu znajduje się torfowisko przejściowe z roślinnością 

glacjalną. Otaczają je brzeziny, bory bagienne oraz lasy łęgowe i zarastające łąki. W części 

zachodniej znajduje się rezerwat torfowiskowy „Bagno Chłopiny”, utworzony w 1963 r.  

i powiększony w roku 2000, aktualnie o powierzchni 118,99 ha. 

Jest to obszar o wybitnym znaczeniu przyrodniczym, ze względu na rzadkie siedliska 

związane z młodym torfowiskiem pojeziornym oraz unikalną florę z 10 gatunkami 

storczykowatych i kilkunastoma innymi silnie zagrożonymi gatunkami roślin. Lista 

stwierdzonych gatunków flory na terenie rezerwatu obejmuje 121 taksonów. 

Największym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych  

i postępująca w wyniku przesuszenia ekspansja brzozy omszonej i sukcesja wierzb, w wyniku 

której obiekt podlega szybko postępującej degradacji. Kolejnym zagrożeniem jest droga 

szybkiego ruchu S-3, która potencjalnie stanowi źródło wielu zagrożeń i zanieczyszczeń. 

 

Ostoja Barlinecka 

To obszar o powierzchni 26 596,4 ha (z czego 62% położone jest w województwie 

lubuskim), stanowiący fragment Puszczy Gorzowskiej, nazywanej też Puszczą Barlinecką. Na 

południu sięga do doliny Noteci w pobliżu Górek Noteckich. Na zachodzie sięga do stawów 

rybnych koło Mironic, natomiast na wschodzie granicę wyznaczają miejscowości; Przyłęg, 

Brzoza, Wielisławice, Buszów i Krzynki. Na północy, w części zachodniopomorskiej obszar 

sięga do jeziora Pełcz oraz do Barlinka, obejmując w całości Jezioro Barlineckie. 

Ostoja Barlinecka obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Gorzowskiej. Lasy 

zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną. Przecinają go 

dopływy Noteci, rzeki Pełcz, Santocznej oraz Kłodawki. Na terenie obszaru znajduje się 

kilkadziesiąt jezior różnych typów, z największym Jeziorem Barlineckim i Dankowskim. 
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Na tym obszarze ochrony zidentyfikowano aż 12 typów siedlisk z załącznika  

I dyrektywy siedliskowej. Najbardziej reprezentatywnymi siedliskami, zajmującymi 

największe powierzchnie są grądy środkowoeuropejskie oraz dobrze wykształcone lasy 

bukowe. 

Dużym zagrożeniem, związanym z sąsiedztwem Gorzowa Wlkp. i łatwością dotarcia 

do atrakcyjnych jezior, jest presja turystyczna. W ekosystemach leśnych obserwowana jest 

degeneracja siedlisk lasów liściastych, przede wszystkim grądów i kwaśnych dąbrów. 

 

Puszcza Barlinecka 

Zajmuje powierzchnię 26 505,6 ha, z czego ok. 62% znajduje się w województwie 

lubuskim. Na obszarze występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy 

ptasiej, w tym 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

Obszar obejmuje fragment rozległej Równiny Gorzowskiej, sandrowej płaszczyzny 

porośniętej lasami puszczy Gorzowskiej, na północ od dolin Warty i Noteci, na pograniczu 

województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną, - 

przecinają go dopływy Noteci (Pełcz i Santoczna) oraz Warty (Kłodawka). W granicach 

obszaru znajduje się kilkadziesiąt jezior, z największym jeziorem Barlineckim. Lasy zajmują 

ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział 

buczyn i dąbrów. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory 

bagienne i olsy, a w dolinach cieków i okolicy źródlisk łęgi olszowo-jesionowe. 

Najważniejsze zagrożenie dla ptaków stanowiących przedmiot ochrony i ich siedlisk 

to wycinanie starych drzewostanów, osuszanie terenu, zanieczyszczenia wód, presja 

turystyczna oraz bezpośrednie zagrożenie na skutek penetracji siedlisk (płoszenie, niszczenie 

gniazd). 

 

Ostoja Witnicko-Dębiańska 

Ten obszar specjalnej ochrony ptaków zajmuje powierzchnię 46 993,07 ha, z czego 

34% leży na terenie województwa lubuskiego. Na obszarze występują co najmniej 32 gatunki 

ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt. 

Teren obejmuje rozległy kompleks lasów położonych na północ od doliny Warty i na 

obszarze do niej przyległym, ciągnący się po Dębno i dolinę Myśli. Ostoja Witnicko-Dębiańska 

wyróżnia się dużą lesistością, jej zasadniczą część stanowią lasy gospodarcze, w których 

rozrzucone są liczne torfowiska, jeziora i stawy. Największym jeziorem jest jezioro Ostrowiec. 

Zachodnią część rozcinają doliny rzeki Myśli i jej dopływu Kosy. Na obrzeżach rzek o silnie 

meandrujących korytach znajdują się niewielkie starorzecza o różnym stopniu lądowienia  

i procesów torfotwórczych, a także rozległe enklawy zbiorowisk bagiennych, szuwarowych  

i leśnych. 

Najważniejsze zagrożenia dla tego obszaru to niewłaściwie prowadzona gospodarka 

leśna, wydobycie ropy i gazu, procesy odwadniania ekosystemów torfowiskowych, 
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wędkarstwo, spływ nawozów z pól nasilający procesy eutrofizacji zbiorników wodnych  

i torfowisk oraz łowiectwo i kłusownictwo, jako przyczyna penetrowania siedlisk. 

Elementem kluczowym dla ochrony ptaków i obszaru ich siedlisk jest gospodarka 

leśna. Za najistotniejsze należy uznać utrzymanie znaczącego udziału starodrzewi i ich 

niewielkiej penetracji, szczególnie w okresie lęgów, a także utrzymanie mozaiki terenów 

otwartych, szczególnie mokradeł, w krajobrazie. 

 

Bagno Chłopiny 

Rezerwat przyrody utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa  

i Przemysłu Drzewnego Nr 83 z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

oraz Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 8 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody.  

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska 

przejściowego z roślinnością glacjalną wraz z otaczającymi olsami. W skład rezerwatu 

przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, 

gm. Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego m. Chłopiny o powierzchni 118,99 ha (dz, nr 680/5 - 

5,64 ha, dz. nr 691/1 - 25,34 ha, dz. nr 681/6 - 19,81 ha, dz. nr 682/4 - 16,95 ha, dz. nr 689/3 

- 33,25 ha, dz. nr 690/3 - 18,00 ha) w zarządzie Nadleśnictwa Różańsko. 

Rezerwat utworzono na młodym torfowisku pojeziornym z roślinnością glacjalną. 

Z reliktów glacjalnych występuje tu gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, skalnica 

torfowiskowa. Granica rezerwatu przebiega głównie po wyłączeniach drzewostanowych, 

którą wyznacza  obrzeże torfowiska pojeziornego. Ogółem na terenie rezerwatu występuje 

121 gatunków roślin wokół szczątkowego fragmentu lustra wody zarastającego jeziorka. 

Rezerwat został włączony do sieci obszarów chronionych Natura 2000. 

 

3.Badania monitoringowe rzeki Kłodawki w latach 2004-2014 

Badania rzeki Kłodawki prowadzone są przez Delegaturę WIOŚ w Zielonej Górze od wielu 

lat. Dodatkowo ta jednolita część wód badana jest przez tut. Inspektorat na zlecenie Urzędu 

Miasta w Gorzowie Wlkp. 

 

3.1. Badania rzeki Kłodawki prowadzone w latach 2004-2008 

Lata 2004-2008 to okres wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Z całego 

spektrum zagadnień został wyodrębniony monitoring wód, któremu w znowelizowanej 

ustawie poświęcono osobny rozdział. Delegacje zawarte w ustawie zobowiązały Ministra 

Środowiska do wydania rozporządzeń określających sposób prowadzenia monitoringu, jak  

i zasady oceny stanu jakości wód. 

Podstawą klasyfikacji badanych wód w omawianych latach, a zatem zaliczenia ich do 

odpowiedniej klasy czystości było Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 

r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/10_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1963
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2000
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tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284 z 2004 r.). Mimo, że rozporządzenie zostało uchylone  

z dniem 01.01.2005 r., dopuszczono możliwość dokonywania oceny na jego podstawie. 

Dlatego też w ocenie stanu jakości wód w latach 2004-2007 korzystano z nieobowiązującego 

już rozporządzenia.  

Ocena ta opierała się na pięciu klasach czystości:  

 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, 

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 klasa V – wody złej jakości. 

Badania stanu czystości wód Kłodawki, współfinansowane przez miasto, prowadzone 

były corocznie. W latach 2004-2008 monitorowano dwa punkty tj. w 6,9 km biegu rzeki 

powyżej Gorzowa w (m. Kłodawa) i w 0,1 km powyżej ujścia (Gorzów Wlkp.). Zakres 

prowadzonych badań obejmował różne grupy wskaźników o różnej częstotliwości 

wykonywanych oznaczeń. W roku 2004 i 2007 prowadzono monitoring o szerszym zakresie 

badań, pozwalającym na określenie klasy czystości, natomiast w roku 2005 i 2006 badano 

Kłodawkę pod kątem przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych.  

 

Rok 2004 

Punkt pomiarowo-kontrolny w Kłodawie (6,9 km) 

O złej jakości wody (V klasa) świadczył stan sanitarny rzeki, tj. ogólna liczba bakterii coli oraz 

stężenia ChZT-Cr i ogólnego węgla organicznego. 

Punkt pomiarowo-kontrolny w Gorzowie (0,1 km) 

O wodach złej jakości (V klasa) świadczyły stężenia: ChZT-Cr, węgla organicznego oraz 

ogólnej liczby bakterii coli. 

 

Rok 2007 

Punkt pomiarowo-kontrolny w Kłodawie (6,9 km) 

O niezadowalającej jakości wody (IV klasa) zadecydowały podwyższone do V klasy wartości 

ogólnego węgla organicznego oraz odpowiadające IV klasie stężenia: BZT5, azotu Kjeldahla 

oraz liczba bakterii coli t. fekalnego, obrazująca stan sanitarny. 

Punkt pomiarowo-kontrolny w Gorzowie (0,1 km) 

O złej jakości wody zadecydowały ponadnormatywne stężenia ogólnego węgla organicznego 

oraz zły stan sanitarny. 

Ocena wykonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) wykazała, że 

wody rzeki Kłodawki w roku 2005 i 2006 w obu badanych punktach pomiarowych nie 

spełniały wymagań dla życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych. 
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Rok 2008 

W omawianym roku ocena stanu jcwp została dokonana przez IMGW Oddział  

w Katowicach. Była to ocena wstępna, przeprowadzona na podstawie obowiązującego 

wówczas rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w sprawie 

klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. nr 162 poz. 1008).  

W roku 2008 wody rzeki Kłodawki charakteryzowały się umiarkowanym potencjałem 

ekologicznym, zaś w ocenie końcowej stan tej jcwp określono jako zły. 

 

3.2. Badania rzeki Kłodawki w roku 2009  

Z powodu braku badań biologicznych, które były podstawą oceny zgodnie 

obowiązującym wówczas z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 

162, poz. 1008 z 2008 r.) niemożliwe było dokonanie oceny stanu ekologicznego Kłodawki w 

omawianym roku. W związku z powyższym rzekę oceniono zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 

interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284 z 2004 r.). Mimo, 

że rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.01.2005 r., dopuszczono możliwość 

dokonywania wówczas oceny na jego podstawie. 

 

Tab. 2. Ocena rzeki Kłodawki w roku 2009 na podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 
 i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji 
stanu tych wód 

KŁODAWKA, GORZÓW WLKP. (0,1 km) 

Lp. Parametr Jednostka Liczba 
pomiarów 

Stwierdzona 
klasa 

Wartość średnia  
z rocznych badań 

1 Temperatura wody 
o
C 6 I 10,3 

2 Odczyn  6 I 8,0 

3 Twardość ogólna mg CaCO3/l 6 brak norm 263 

4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 6 I 11,2 

5 BZT5 mg O2/l 6 III 3,2 

6 Ogólny węgiel organiczny mg C /l 6 IV 17,2 

7 Azot Kjeldahla mg N /l 6 III 1,09 

8 Azot azotanowy mg NO3 /l 6 brak norm 0,5 

9 Azot amonowy mg NNH4/l 6 brak norm 0,099 

10 Azotyny mg NO2 /l 6 II 0,06 

11 Azot ogólny mg N /l 6 I 1,65 

12 Fosforany mg PO4 /l 6 I 0,16 

13 Fosfor ogólny mg P /l 6 I 0,2 

14 Przewodność elektrolityczna μS /cm 6 I 490 

15 Substancje rozpuszczone ogólne mg /l 6 II 369 

16 Liczba bakterii coli n / 100 ml 6 IV 13125 

17 Liczba bakterii coli t. fekalnego n / 100 ml 6 III 1880 

Stwierdzona klasa IV 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081621008
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3.3. Badania rzeki Kłodawki w roku 2010 

Z powodu braku badań biologicznych, które były podstawą oceny zgodnie z nowym 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U Nr 162, poz. 1008), 

niemożliwe było dokonanie oceny potencjału ekologicznego rzeki Kłodawki. 

 

3.4. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzeki Kłodawki w 2009 r., sporządzona w związku z art. 

47 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, wykonana na podstawie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód (Dz. U. Nr 162, poz. 1008 z 2008 r.) 

 Ocena stopnia eutrofizacji wód jest przeprowadzana od roku 2004, wobec uznania 

całego obszaru Polski za obszar zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych.  

Na potrzeby stopnia eutrofizacji badaniami objęto następujące wskaźniki: tlen 

rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, azot ogólny i fosfor ogólny. Dla każdego badanego parametru była wyliczona 

wartość średnioroczna. 

Stan bardzo dobry i dobry oznaczał brak zagrożenia eutrofizacją, stan umiarkowany 

zagrożenie, zaś stan słaby i zły oznaczał eutrofizację. Przekroczenie jednego wskaźnika 

decydowało o tym, że punkt pomiarowo-kontrolny został zaliczony do zagrożonego 

eutrofizacją. 

 Wody rzeki Kłodawki w omawianym roku zostały zaliczone do zagrożonych 

eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Zadecydowały o tym ponadnormatywne stężenia 

ogólnego węgla organicznego. 

 Analiza stopnia eutrofizacji przeprowadzona w latach 2004-2007 wykazała, że wody 

Kłodawki również były zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Jednak o ocenie 

zadecydowała większa liczba wskaźników tj. wartości ogólnego węgla organicznego i fosforu 

ogólnego. 

 

Tab. 3. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń rzeki Kłodawki  
w latach 2004-2009 

 

Wskaźnik 

Rok badań 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

wartości średnioroczne 

BZT5 (mg O2//l) 3,2 4,4 3,6 4,6 3,5 3,2 

Ogólny węgiel organiczny (mg C/l) 23,3 - - 24,3 20,7 17,2 

Zawiesina ogólna (mg /l) 27,0 29,2 27,0 28,1 17,0 - 

Azot ogólny (mg N/l) 1,6 2,2 1,7 2,3 2,2 1,6 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,29 0,41 0,31 0,35 0,21 0,20 

NPL bakterii coli typu fekalnego (n/ 100 ml) 2450 - 3726 5362 985 1880 

 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić sukcesywny spadek średniorocznych 

stężeń ogólnego węgla organicznego. Na przestrzeni lat nie zmieniał się natomiast stan 
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sanitarny rzeki. Badania bakterii coli typu kałowego (NPL) obrazujące ten stan wykazywały 

ich nadmierną ilość w wodach rzeki Kłodawki. 

 

3.5. Badania rzeki Kłodawki prowadzone w latach 2011-2014 

Monitoring rzeki Kłodawki w latach 2011-2014 był prowadzony zgodnie z zapisami: 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 

2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685), rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz 

zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska (WPMŚ).  

 
Kłodawka w Gorzowie Wlkp. (fot. Wojciech Jankowiak) 

 

Ocena stanu wód rzeki Kłodawki w latach 2010-2014 została wykonana w oparciu o 

zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), wraz ze zmieniającym je 

rozporządzeniem (Dz. U. 2014, poz. 1482) oraz w oparciu o opracowane przez GIOŚ 

metodyki.  
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Badania jakości wód powierzchniowych rzeki Kłodawki prowadzone były w sieciach 

monitoringu: 

 diagnostycznego (w tym diagnostycznego na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony 

siedlisk lub gatunków), który ustanawia się w celu oceny stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcwp), jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości 

znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone 

części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcwp w warunkach 

naturalnych oraz w warunkach szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres 

pomiarowy oprócz elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych  

z grup 3.1-3.5 oraz z grupy 3.6 (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  

i niesyntetyczne), obejmuje także badania substancji chemicznych szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego – substancje priorytetowe (np. kadm, nikiel, ołów, 

rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy).  

 operacyjnego, który prowadzi się na jcw, które są zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony 

jest na podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami 

fizykochemicznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników 

chemicznych, 

 obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód wrażliwymi na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  

 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych 

części wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje 

poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym 

stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności 

człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę 

stanu jcwp. 

Stan/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań 

elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych  

i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 

klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym 

klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, 

zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.  

W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza oznacza maksymalny potencjał 

ekologiczny. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji 

poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa 

stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego     

(rys. 3.) 
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Rys. 3. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 
10) 
 

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje 

się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. 

substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze 

środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym 

stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych 

stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan 

chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być 

oceniona jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny 

jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako 

„dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako 

„poniżej dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, 

„słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w stanie złym (tab. 4.) 
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Tab. 4. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Stan wód 

Stan chemiczny 

Dobry stan chemiczny 
Stan chemiczny 

poniżej dobrego 

 

Stan 

ekologiczny / 

potencjał 

ekologiczny 

Bardzo dobry stan ekologiczny / 

potencjał ekologiczny dobry i powyżej 

dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny / potencjał 

ekologiczny dobry i powyżej dobrego 
Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny / 

umiarkowany potencjał ekologiczny 
Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny / słaby 

potencjał ekologiczny 
Zły stan wód Zły stan wód 

Zły stan ekologiczny / zły potencjał 

ekologiczny 
Zły stan wód Zły stan wód 

 

Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”, niezależnie od wyników 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie są spełnione określone dla niej 

dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów 

chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). 

Dana jednolita część wód powierzchniowych występująca na obszarach chronionych 

jest w dobrym stanie, jeśli jednocześnie: w ppk reprezentatywnym osiąga co najmniej dobry 

stan/potencjał ekologiczny i dobry stany chemiczny i gdy ocena stanu w ppk monitoringu 

obszarów chronionych (MOC) wskazuje na stan dobry. W przypadku, gdy jeden z powyższych 

warunków nie zostanie spełniony, takiej jcwp przypisujemy zły stan (rys. 4). Zły stan 

jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych 

wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli choć jeden z nich 

wskazuje na stan zły. 
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Rys. 4. Wymogi dla dobrego stanu w odniesieniu do jcwp  występującej na obszarze chronionym 

 

Wytyczne z GIOŚ obejmowały m.in procedurę dziedziczenia oceny, przez którą rozumie 

się przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych (z dokładnością do pojedynczego 

elementu), fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok  

w przypadku, gdy dana jcwp nie była objęta monitoringiem, przy czym wyniki badań wód 

uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego zachowują swoją ważność przez 6 lat, a w 

ramach monitoringu operacyjnego przez 3 lata. Dziedziczenie oceny jest zatem procesem 

aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji monitoringu wód 

powierzchniowych.  

Podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jest klasyfikacja elementów 

biologicznych, których badania uzależnione są od typologii abiotycznej rzek i wrażliwości na 

presje. Wśród elementów biologicznych badano: fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), fitobentos (multimetryczny indeks okrzemkowy IO), makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR) oraz makrobezkęgowce bentosowe (wskaźnik wielometryczny MMI_PL). 

Ponadto przy ocenie posłużono się wynikami badań ichtiofauny (wskaźnik EFI+, wskaźnik IBI), 

które zostały przeprowadzone przez wykonawcę zewnętrznego.  

3.6. Ocena rzeki Kłodawki w roku 2011, badanej w ramach monitoringu operacyjnego

 Kłodawka należy do kategorii wód silnie zmienionych (dlatego przy ocenie będzie 

mowa o potencjale ekologicznym) i reprezentuje typ abiotyczny 17 – są to potoki nizinne 

piaszczyste. Dla tego typu rzek wskaźnikiem biologicznym branym pod uwagę do oceny 

potencjału ekologicznego jest fitobentos, wyrażony wskaźnikiem okrzemkowym IO.  
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Tab. 5. Wartości graniczne wskaźnika okrzemkowego IO na potrzeby oceny potencjału ekologicznego 
potoku nizinnego piaszczystego - typ 17 (na podstawie załącznika nr 5 do rozporządzenia z dnia 22 
października 2014 r.  Dz.U, poz. 1482) 

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy 

Wskaźnik 

okrzemkowy IO 

I II III IV V 

>0,61 ≥0,44 ≥0,3 ≥0,15 <0,15 

 wartość stwierdzona  

Kłodawka  0,484    

 

Omówienie wyników oceny w roku 2011 

1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na II klasę. 

2. Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej JCW przypisano maksymalny 

potencjał ekologiczny - I klasa, ze względu na to, że zmiany hydromorfologiczne 

spowodowane są wahaniami przepływu wody (częste deficyty wody). 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wskazywały na przekroczenia 

wartości dopuszczalnych, ze względu na ponadnormatywne stężenia ogólnego 

węgla organicznego. 

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – żaden z elementów nie był badany.  

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) - żaden z elementów chemicznych nie był 

badany. 

 

Badania rzeki Kłodawki w omawianym roku wskazywały na umiarkowany potencjał 

ekologiczny, zaś stan jednolitej części wód określono jako zły. W omawianym roku dla tej 

jednolitej części wód przeprowadzono również dodatkową ocenę pod kątem spełnienia 

wymogów dla obszarów chronionych (ze względu na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).  

Na podstawie tej oceny stwierdzono, ze Kłodawka nie spełnia wymagań dodatkowych dla 

obszarów chronionych. 

 

3.7.  Ocena rzeki Kłodawki, dokonana na podstawie badań zleconych przez Urząd Miasta w 

Gorzowie Wlkp. w roku 2012 

Ocena stanu wód rzeki Kłodawki została wykonana w oparciu o zapisy rozporządzenia z 

roku 2011. Na zlecenie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. pobrano ośmiokrotnie próbki wody 

na odcinku przyujściowym w Gorzowie Wlkp. i czterokrotnie w miejscowości Kłodawa.  

 Badania fitobentosu były prowadzone na rzece w roku 2011, jednak z uwagi na fakt, 

że rozporządzenie dopuszcza możliwość wykorzystywania do oceny biologicznej wyników z 

trzech ostatnich lat (wspomniane wcześniej dziedziczenie oceny), wskaźnik ten 

uwzględniono przy ocenie potencjału ekologicznego w roku 2012. 

 Na rzece Kłodawce spośród wskaźników fizykochemicznych oznaczono: temperaturę, 

odczyn (pH), przewodność elektrolityczną właściwą, tlen rozpuszczony, BZT5, fosforany, 
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fosfor ogólny, zawiesinę ogólną oraz formy azotu (azot ogólny, amonowy, azotanowy, 

azotynowy i Kjeldahla).  

Do oceny elementów fizykochemicznych wzięto pod uwagę uśredniony wynik uzyskany 

dla poszczególnych wskaźników, z obu punktów pomiarowo-kontrolnych.  

Z powodu braku badań substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych nie można 

było dokonać oceny stanu chemicznego. W związku z powyższym przeprowadzono wyłącznie 

ocenę potencjału ekologicznego. 

W tabeli 6 przedstawiono obliczenia średnich wartości stężeń poszczególnych 

wskaźników w roku 2012, które następnie zestawiono i porównano z wartościami 

granicznymi dla klasy I i II (obrazującej maksymalny i dobry potencjał).  

 

Tab. 6. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń rzeki Kłodawki w 
roku 2012 (na podstawie załącznika nr 5 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, 
poz. 1545) 

Lp. Parametr Jednostka Liczba pomiarów Wartość średnia  

z rocznych badań 

Wartości graniczne 

I klasa II klasa 

1 Temperatura próbki 
º
C 12 19,2 ≤22 ≤24 

2 Zawiesina mg/l 12 22,4 ≤25 ≤50 

3 Odczyn pH 12 7,7-8,2 6-8,5 6-9 

4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 12 9,1 ≥7 ≥5 

5 Przewodność  

w 20
º
C 

µS/l 12 453 ≤1000 ≤ 1500 

6 BZT5 mg O2/l 12 3,7 ≤ 3 ≤ 6 

7 Fosfor ogólny mg P /l 12 0,23 ≤ 0,2 ≤ 0,4 

8 Fosforany mg PO4/l 12 0,16 ≤ 0,2 ≤ 0,31 

9 Azot azotanowy mg N-NO3 /l 12 0,3 ≤  2,2 ≤ 5 

10 Azot amonowy mg N-NH4/l  12 0,12 ≤  0,78 ≤ 1,56 

11 Azot azotynowy mg N-NO2 /l 12 0,02 brak norm brak norm 

12 Azot ogólny mg N /l 12 1,6 ≤  5 ≤ 10 

13 Azot Kjeldahla mg N /l 12 1,3 ≤  1 ≤ 2 

 

W 2012 r. w wodach rzeki Kłodawki żaden spośród dwunastu normowanych 

parametrów fizykochemicznych nie przekroczył wartości dopuszczalnych. Maksymalny 

potencjał (I klasa) odnotowano dla: temperatury, zawiesiny, odczynu, tlenu, przewodności 

elektrolitycznej, fosforanów, azotu azotanowego, amonowego i ogólnego. Na poziomie II 

klasy (dobry potencjał) kształtowały się stężenia BZT5, fosforu ogólnego oraz azotu Kjeldahla.  

Na podstawie badań zleconych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. można stwierdzić, 

że wody rzeki Kłodawki w 2012 r. osiągnęły dobry potencjał ekologiczny, przy czym żaden z 

wspomagających ocenę parametrów fizykochemicznych nie przekroczył wartości 

dopuszczalnych dla klasy I i II. 
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3.8. Ocena rzeki Kłodawki, dokonana na podstawie badań zleconych przez Urząd Miasta w 

Gorzowie Wlkp. w roku 2013 

Ocena stanu wód rzeki Kłodawki została wykonana w oparciu o zapisy rozporządzenia z 

roku 2011. Pobrano ośmiokrotnie próbki wody na odcinku przyujściowym w Gorzowie Wlkp. 

i ośmiokrotnie w miejscowości Kłodawa. Podobnie jak w roku 2012 do oceny potencjału 

ekologicznego posłużono się badaniami fitobentosu z roku 2011. 

Ocena elementów biologicznych wykazała, że rzeka Kłodawka osiągnęła dobry stan (II 

klasa). Na rzece Kłodawce spośród wskaźników fizykochemicznych oznaczono: temperaturę, 

odczyn (pH), przewodność elektrolityczną właściwą, tlen rozpuszczony, BZT5, fosforany, 

fosfor ogólny, ogólny węgiel organiczny, substancje rozpuszczone, zawiesinę ogólną oraz 

formy azotu (azot ogólny, amonowy, azotanowy i Kjeldahla). Do oceny elementów 

fizykochemicznych wzięto pod uwagę uśredniony wynik z 16 pomiarów uzyskany dla 

poszczególnych wskaźników, z obu punktów pomiarowo-kontrolnych. Z powodu braku 

badań substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych nie można było dokonać oceny 

stanu chemicznego. W związku z powyższym została przeprowadzona wyłącznie ocena 

potencjału ekologicznego.  

W tabeli 7 przedstawiono obliczenia średnich wartości stężeń poszczególnych 

wskaźników w roku 2013, które następnie zestawiono i porównano z wartościami 

granicznymi dla klasy I i II (obrazującej maksymalny i dobry potencjał).  

 

Tab. 7. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń rzeki Kłodawki  
w roku 2013 (na podstawie załącznika nr 5 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 
257, poz. 1545) 

Lp. Parametr Jednostka Liczba 

pomiarów 

Wartość średnia  

z rocznych badań 

Wartości graniczne 

I klasa II klasa 

1 Temperatura próbki 
º
C 16 12,6 ≤22 ≤24 

2 Zawiesina ogólna mg/l 16 15,6 ≤25 ≤50 

3 Odczyn pH 16 7,6-8,3 6-8,5 6-9 

4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 16 8,7 ≥7 ≥5 

5 Przewodność w 20
º
C µS/l 16 456 ≤1000 ≤ 1500 

6 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 16 32,0 ≤10 ≤15 

7 Substancje rozpuszczone  16 363 brak norm brak norm 

8 BZT5 mg O2/l 16 3,5 ≤ 3 ≤ 6 

9 Fosfor ogólny mg P /l 16 0,15 ≤ 0,2 ≤ 0,4 

10 Fosforany mg PO4/l 16 0,16 ≤ 0,2 ≤ 0,31 

11 Azot azotanowy mg N-NO3 /l 16 0,4 ≤  2,2 ≤ 5 

12 Azot amonowy mg N-NH4/l  16 0,12 ≤  0,78 ≤ 1,56 

13 Azot ogólny mg N /l 16 1,6 ≤  5 ≤ 10 

14 Azot Kjeldahla mg N /l 16 1,2 ≤  1 ≤ 2 

 

W 2013 r. w wodach rzeki Kłodawki spośród trzynastu normowanych parametrów 

fizykochemicznych jedynie stężenia ogólnego węgla organicznego nie spełniały wymogów 

klasy II i przekroczyły wartości dopuszczalne (potencjał poniżej dobrego). Maksymalny 
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potencjał (I klasa) odnotowano dla: temperatury, zawiesiny, odczynu, tlenu, przewodności 

elektrolitycznej, fosforu ogólnego, fosforanów, azotu azotanowego, amonowego i ogólnego. 

Na poziomie II klasy (dobry potencjał) kształtowały się stężenia BZT5 oraz azotu Kjeldahla.  

Na podstawie badań zleconych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. można stwierdzić, 

że wody rzeki Kłodawki w 2013 r. osiągnęły umiarkowany potencjał ekologiczny, przy czym 

tylko jeden ze wspomagających ocenę parametrów fizykochemicznych przekroczył wartości 

dopuszczalne. 

 

 
Kłodawka w Gorzowie Wlkp. (fot. Wojciech Jankowiak) 

 

3.9. Ocena rzeki Kłodawki w roku 2014 

 W omawianym roku rzeka Kłodawka była badana w ramach monitoringu 

diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych. 

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – na podstawie badań fitobentosu, makrobezkręgowców 

bentosowych i ichtiofauny wody Kłodawki zaliczono do II klasy.  

2. Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej jcwp przypisano maksymalny 

potencjał ekologiczny - I klasa, ze względu na to, że zmiany hydromorfologiczne 

spowodowane są wahaniami przepływu wody (częste deficyty wody). 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wystąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej dla ogólnego węgla organicznego i ChZT-Mn. 

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – przyjmowały wartości dopuszczalne dla klasy 

II. 
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5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – żaden z elementów chemicznych nie 

przekroczył wartości dopuszczalnych. 

6. Rzeka Klodawka osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny oraz nie spełniła 

wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (obszary chronione wrażliwe na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).   

W efekcie końcowym stan tej jcwp określono jako zły (tab.8).  

 

Tab. 8. Ocena stanu jcwp  Kłodawki badanej w roku 2014  
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W celu zobrazowania zachodzących na przestrzeni lat zmian posłużono się wartościami 

średniorocznymi dla charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, fosforu 

ogólnego, azotu ogólnego, zawiesiny ogólnej i ogólnego węgla organicznego), które 

przedstawiono graficznie na rys. 5-9.  

Ocena elementów biologicznych i stanu / 

potencjału ekologicznego 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
I 

II stan / potencjał dobry II 

III stan / potencjał umiarkowany III 

IV stan / potencjał słaby IV 

V stan / potencjał zły V 

Stan/potencjał ekologiczny (elementy 

fizykochemiczne) 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
I 

II stan / potencjał dobry II 

PSD 
poniżej stanu / potencjału 

dobrego 
PPD 
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 Rys. 5. Średnioroczne wartości BZT5 [mg O2/l] rzeki Kłodawki badanej w latach 2004-2014 
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Rys. 6. Średnioroczne wartości azotu ogólnego [mg N/l] rzeki Kłodawki badanej w latach 2004-2014 
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Rys. 7. Średnioroczne wartości fosforu ogólnego [mg P/l] rzeki Kłodawki badanej w latach 2004-2014 

 

Rys. 8. Średnioroczne wartości zawiesiny ogólnej [mg/l] rzeki Kłodawki badanej w latach 2004-2014 
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Rys.9. Średnioroczne wartości ogólnego węgla organicznego [mg C/l] rzeki Kłodawki badanej w latach 
2004-2014 
 

 

4.Podsumowanie 

 

 Wieloletnie badania rzeki Kłodawki potwierdziły, że ta jednolita część wód nie 

spełniała wymagań określonych w poszczególnych rozporządzeniach klasyfikacyjnych, a 

tym samym celów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (osiągnięcia dobrego stanu 

wód).   

Mimo, że stan biologiczny rzeki wskazywał na stan dobry, to o złej jakości wody 

zadecydowały ponadnormatywne stężenia ogólnego węgla organicznego oraz ChZT-Mn. 

Badania liczby bakterii coli t. fekalnego obrazujące stan sanitarny rzeki również wykazywały 

ich nadmierną ilość w wodach tego cieku. 
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