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1. Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Ilanki
Rzeka Ilanka to ciek II rzędu, prawostronny dopływ Odry, do której uchodzi na południe
od Świecka w jej 184,71 km. Długość całkowita rzeki wynosi 57,91 km, a powierzchnia zlewni
całkowitej wynosi 494,7 km2 (rys. 1). Ilanka podzielona jest na 2 jednolite części wód
powierzchniowych rzecznych (jcwp): Ilanka od źródeł do Rzepi (322,19 km2), Ilanka od Rzepi
do ujścia (81,82 km2). Dodatkowo w ramach zlewni znajdują się 3 jcwp: Dopływ z jez.
Głębokiego (53,80 km2), Dopływ z jez. Linie (14,07 km2), Kuźnicza Struga (22,82 km2).
Jej źródła znajdują się na wysokości 86,6 m n.p.m., a ujście na wysokości 21,9 m n.p.m.
Spadek bezwzględny wynosi 66,7 m, a jednostkowy 1,09%, (Kamyszek, Olejnik 1972). Średni
spadek zlewni wynosi 5,8‰, gęstość sieci rzecznej 0,20 1/km (Kępińska-Kasprzak 2014).
Ilanka wypływa z terenów położonych na południowy-zachód od Torzymia (z niewielkiej
dolinki, gdzie leżą dwa połączone ze sobą jeziorka: Trawno i Trawienko) i płynie równolegle
do rzeki Pliszki. W początkowym odcinku rzeka jest bardzo płytka (do 40 cm) i wąska
(1-1,5 m). Nad Ilanką leżą m.in. Torzym, Rzepin, Starościn, Maczków, Rybocice i Świecko.
Nieco powyżej Rzepina rzeka płynie szeroką doliną przez tereny częściowo zabagnione, zaś
w rejonie Rybocic rzeka wpływa w Dolinę Środkowej Odry. Największe dopływy Ilanki to
lewobrzeżna Rzepia i prawobrzeżna Cierniczka oraz Bobrówka.

Rys. 1. Zlewnia rzeki Ilanki
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Według podziału hydrograficznego rzeka Ilanka leży w regionie wodnym Środkowej Odry.
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar dorzecza Ilanki leży na obszarze podprowincji
Pojezierza Południowobałtyckie, na obszarze dwóch makroregionów (rys. 2): Pojezierze
Lubuskie (górny odcinek rzeki) oraz Pradolina Warciańsko-Odrzańska (odcinek przyujściowy).
Zlewnia rzeki Ilanki znajduje się na obszarze trzech mezoregionów: 315.42 - Pojezierze
Łagowskie, 315.43 – Równina Torzymska oraz 315.61 - Dolina Środkowej Odry (Solon J.,
Borzyszkowski J., Bidłasik M. i in., 2018).

Rys. 2. Regionalizacja fizyczno-geograficzna zlewni Ilanki (Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M. i in.,
2018)

Odcinek ujściowy Ilanki przy jeziorze Pniów, podobnie jak krótki odcinek poniżej
jeziora do pierwszego progu wodnego przy drodze Pniów – Przęślice, jest stosunkowo
szeroki, (nawet do 10 m) i głęboki do 1 metra, o mulistym podłożu. Sytuacja zmienia się
poniżej drogi Pniów - Przęślice. Odcinek Ilanki od tego miejsca, aż do wsi Bielice jest
odcinkiem o wartkim nurcie. Ilanka płynie tu wśród lasów, przeważnie głębokim wąwozem,
tylko w kilku miejscach rozszerzającym się do kilkudziesięciu metrów. Na tym odcinku rzeki
zróżnicowana jest jej głębokość (od 0,2 do 1,2 m) oraz szerokość (2 - 6 m). Ujścia kilku
strumieni, liczne podmycia, zwalone drzewa stwarzają bogactwo mikrosiedlisk
wykorzystywanych przez roślinność i faunę. W dalszym biegu rzeka zmienia nieco swój
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charakter zachowując zarówno odcinki o wartkim, jak też spowolnionym nurcie. Ilanka
przepływa przez duże kompleksy torfowisk niskich oraz lasy łęgowe.
Ponad 90% dorzecza Ilanki znajduje się na obszarach sandrowych. Sandrowa równina
ok. 3 km na północ od Torzymia, jest przecięta rynną lodowcową (Rynna TorzymskoKosobudzka) o szerokości średnio 1 km, w znacznym stopniu zróżnicowaną morfologicznie.
Występują tu pagórki, wały i terasy kemowe, zwłaszcza po zachodniej stronie jeziora Pniów.
Formy kemowe, powstałe przez zasypanie zagłębień i szczelin w lodzie martwym przez osady
fluwioglacjalne, zalegają na morenie dennej. Zbudowane są przeważnie z warstwowanych
piasków drobnych i mułków z zaburzeniami w formie uskoków i pęknięć. Na tym odcinku
rynna charakteryzuje się stromymi zboczami i nierównym dnem wypełnionym wodą bądź
żywymi torfowiskami. Spadki terenu w tym miejscu często przekraczają 20%. Na Ilance
znajdują się liczne budowle hydrotechniczne. Zgodnie z Bazą Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) w zlewni rzeki Ilanki znajduje się 26 jazów ruchomych, bądź
zastawek piętrzących (rys. 3).
Systematyczne pomiary stanów i przepływów wody na rzece Ilance prowadzone są na
jedynym wodowskazie, w 15,8 km biegu rzeki (miejscowość Maczków). Wodowskaz ten
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kontroluje zlewnie o powierzchni 357,0 km . Na obszarze zlewni Ilanki występuje największy
średni odpływ jednostkowy i jest on większy niż dla innych rzek Niżu Polskiego (Jermaczek
i inni, 1994).

Rys. 3. Budowle hydrotechniczne w zlewni rzeki Ilanki (źródło: BDOT10k - PL.PZGiK.202)
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Przepływy minimalne zdarzają się latem, głównie w lipcu i sierpniu, ale również w czerwcu.
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Amplituda najniższych rocznych przepływów wynosiła od 0,57 m /s do 1,07 m /s, zaś
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przepływ maksymalny wyniósł 5,58 m /s. Amplituda maksymalnych przepływów rocznych
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wynosiła od 2,50 m /s do 5,58 m /s, natomiast amplituda średnich przepływów wahała się
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od 1,44 do 2,85 m /s. Najniższe przepływy średnie wystąpiły w sierpniu 1975 i wynosiły
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0,67 m /s (dane IMGW, PIB). Amplituda średnich przepływów okresu letniego (V-X) wynosiła
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od 1,04 m /s do 1,62 m /s w ciągu 15 letniego okresu pomiarowego (Plenze i Rapacki, 1987).
Wielkość przepływów jest bezpośrednio uzależniona od opadów.
Ze względu na to, że ok. 68% powierzchni zlewni rzeki stanowią zalesione sandry,
dorzecze Ilanki ma bardzo dobre warunki do infiltracji wód opadowych. Najlepsze warunki
do infiltracji są w dolnym i środkowym biegu, a najgorsze w górnym (obręb gm. Torzym).
Przepływy na Ilance są w miarę stabilne, na skutek głębokiego wcięcia koryta w warstwy
wodonośne. Według szacunku Choińskiego (1979), aż 85 - 88% odpływu rzeki stanowią wody
podziemne.

Ilanka płynąca przez tereny leśne (fot. Urszula Słabęcka)

Znaczne deniwelacje terenu, duże nachylenie zboczy i charakter substratu glebowego
powodują znaczne zagrożenie procesami erozyjnymi. Świadectwo tych procesów to liczne
boczne wąwozy i odgałęzienia doliny głównej, osuwiska i stożki napływowe. W obrębie
mineralnych wysoczyzn dominują gleby bielicowe, rdzawe bielicowe i właściwe oraz
brunatne kwaśne. Dno doliny zajmują torfowiska, w obrębie których znaczną cześć zajmują
gleby organiczne.
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Na podstawie mapy pokrycia terenu, według projektu Corine Land Cover 2006
(CLC2006), na obszarze zlewni całkowitej rzeki Ilanki wyróżniono 12 klas pokrycia terenu
(rys. 4). Dominującą formą są lasy iglaste zajmujące łącznie około 56% powierzchni zlewni.
Pokrycie terenu zlewni rzeki Ilanki przedstawia się następująco:
• Lasy iglaste (312) – 279,2 km2, (56,4%);
• Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) – 133,9 km2, (27,1%);
• Lasy liściaste (311) – 29,7 km2 (6,0%);
• Lasy mieszane (313) – 15,3 km2 (3,1%);
• Łąki (231) – 12,3 km2 (2,5%);
• Złożone systemy upraw i działek (242) – 6,7 km2 (1,3%);
• Lasy w stanie zmian (324) – 6,0 km2 (1,2%);
• Zabudowa luźna (112) – 5,4 km2 (1,1%);
• Zbiorniki wodne (512) – 2,8 km2 (0,6%);
• Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej (243)
– 2,5 km2 (0,5%);
• Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją (drogową i kolejową 122) – 0,7 km2
(0,1%);
• Strefy przemysłowe i handlowe (121) – 0,3 km2 (0,1%).

Rys. 4. Użytkowanie zlewni bezpośredniej rzeki Ilanki wg Corine Land Cover 2006
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2. Obszary ochrony w zlewni rzeki Ilanki
Do zlewni rzeki przypisane są następujące obszary ochrony Natura 2000:
❖ Obszary ochrony siedlisk: Dolina Ilanki (PLH080009), Ujście Ilanki (PLH080015),
❖ Obszary ochrony ptaków: Dolina Środkowej Odry (PLB080004).
Obszar Natura 2000 położony w zlewni rzeki charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią
wodną (rzeka Ilanka wraz z licznymi dopływami) i licznymi źródliskami. Są to wysięki na
półkach wąwozów, zbierające się w większe, wartko płynące cieki. Bogate w wapń i dobrze
natlenione wody sprzyjają rozwojowi specyficznej roślinności. Obszar zdominowany jest
przez tereny leśne w obrębie których największy udział stanowią różne postaci borów
sosnowych, zajmujących sandrowe wysoczyzny. Krawędzie doliny, jak też dopływów (w tym
licznych wąwozów) porastają lasy liściaste - głównie kwaśne buczyny oraz grądy,
przechodzące w lasy łęgowe. Dno doliny zajmują znacznej wielkości torfowiska niskie,
z nielicznymi zbiornikami wodnymi. W obszarze zlewni Ilanki znajduje się niewielki kompleks
stawów rybnych.
➢ Dolina Ilanki (PLH080009)
Ten obszar ochrony siedlisk ma powierzchnię 2 232,8 ha i obejmuje początkowy
i środkowy odcinek rzeki Ilanki, rozpoczynający się na północ od Torzymia (graniczy
z autostradą A2) i kończy w pobliżu Starościna (gmina Rzepin). Dolina rzeki na tym odcinku
ma zróżnicowany charakter, zaś sama rzeka meandruje wśród torfowisk niskich
wytworzonych na podłożu wapiennym o łącznej powierzchni ok. 90 ha. Podłoże torfowisk
jest silnie uwodnione, a dolinę otaczają rozległe bory sosnowe charakterystyczne dla Puszczy
Rzepińskiej. Na dalszym odcinku dolina rzeki zwęża się, a Ilanka płynąca wąwozem
przypomina swym charakterem rzekę górską. Wąskim pasem otaczają ją lasy łęgowe,
miejscami przechodzące w olsy. Do cieku wpada kilka strumieni wypływających ze źródlisk na
krawędzi doliny, zaś strome zbocza porastają lasy bukowe. W dalszym biegu dolina rozszerza
się, a jej dno zajmują nieużytkowane od lat, silnie podtopione łąki oraz lasy łęgowe.
Dolina Ilanki to przykład dobrze zachowanej, naturalnej i renaturyzującej się doliny
rzecznej, które swym zasięgiem obejmuje jedno z cenniejszych torfowisk Ziemi Lubuskiej. Na
obszarze tym występuje 12 typów siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej, zajmującej
łącznie blisko 70% powierzchni ostoi. Oprócz dominujących zbiorowisk torfowych znaczną
powierzchnię zajmują fitocenozy łęgów olszowo-jesionowych.
Głównym zagrożeniem dla tego obszaru chronionego są zmiany w sposobie
użytkowania terenu, zwłaszcza zarzucanie użytkowania łąk. Potencjalnym zagrożeniem jest
rozwój energetyki wodnej (małe elektrownie wodne) i regulacje rzeki. Koniecznym wydaje
się czynna ochrona torfowisk alkalicznych, zaś dla samej rzeki i lasów łęgowych
najkorzystniejsze wydaje się pozostawienie ich naturalnym procesom przyrodniczym.
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➢ Ujście Ilanki (PLH080015)
Ten obszar ochrony siedlisk ma powierzchnię 2008,4 ha i obejmuje końcowy odcinek
rzeki Ilanki oraz fragment doliny Odry, od miejscowości Maczków do Rzepina. Dolinę Ilanki
na tym przyujściowym obszarze otaczają rozległe bory sosnowe, charakterystyczne dla
Puszczy Rzepińskiej. Rzeka zachowuje swój naturalny charakter i meandruje wśród torfowisk
niskich, porzuconych i szybko zarastających łąk oraz renaturyzujących się lasów łęgowych.
Teren ten w dużej mierze jest niedostępny, na skutek nadrzecznych zbiorowisk leśnych,
torfowisk oraz trzęsawisk. W centralnej części obszaru, pomiędzy drogą Rybocice-Kunice na
zachodzie, a nieczynna linią kolejową na wschodzie, znajduje się duży użytek ekologiczny
„Rozległe bagna nad Ilanką”. Ma on powierzchnię 114,04 ha i obejmuje kompleks bagien
i torfowisk niskich znajdujących się wzdłuż rzeki.
Na obszarze tym występuje 8 typów siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej.
Znajduje się tutaj mozaika mozgowisk, szuwarów turzycowych, lasów i zarośli łęgowych oraz
starorzeczy. To jedno z najlepiej wykształconych i zachowanych płatów łęgów wierzbowotopolowych i jesionowo-olszowych w województwie lubuskim. Stroma skarpa w ujściowym
odcinku doliny skupia roślinność umiarkowanie ciepłolubną. Dominującym siedliskiem
w obszarze są fitocenozy łęgów olszowo-jesionowych.
Na terenie obszaru stwierdzono występowanie 13 gatunków zwierząt z załącznika
II dyrektywy siedliskowej (w tym kluczowego dla zachowania największej w zachodniej
Polsce populacji żółwia błotnego).
Głównym zagrożeniem są zmiany w sposobie użytkowania terenu, które mogą
powodować (poprzez swoje przekształcenia), utratę chronionych siedlisk. Potencjalnym
zagrożeniem jest rozwój energetyki wodnej i regulacji rzeki oraz zwiększająca się presja
turystyczna. Dla ochrony lasów łęgowych istotny wpływ ma pozostawienie bez ingerencji
człowieka starodrzewi z dużą ilością obumierających i martwych drzew.
➢ Dolina Środkowej Odry (PLB080004)
Obszar ten o powierzchni 33 677,8 ha obejmuje fragment doliny rzeki Odry od Nowej Soli
do ujścia Nysy Łużyckiej, wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Szerokość doliny waha się
od kilku do 10 kilometrów. Rzeka Odra jest częściowo uregulowana i obwałowana,
zachowała jednak naturalne zakola. Taras zalewowy doliny zajmują głównie łąki i pastwiska,
wśród których znajdują się liczne starorzecza i zabagnione zagłębienia. Ta część doliny jest
często zalewana podczas wezbrań rzeki. Rozlewiska utrzymują się czasem przez kilka tygodni.
Na tarasie zalewowym spotyka się także fragmenty cennych lasów łęgowych, w tym rzadkich
łęgów jesionowo-wiązowych i łęgów wierzbowych, a także pojedyncze stare drzewa
i zespoły zarośli. Wyższe tarasy zajmują użytki rolne i bory sosnowe, zaś na zboczach doliny,
osiągających miejscami kilkadziesiąt metrów wysokości względnej, często rosną lasy
grądowe.
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Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Odry
sprzyja prowadzona przez użytkowników terenu ekstensywna gospodarka łąkarska. Do
największych zagrożeń dla lokalnej awifauny i jej siedlisk należą: wycinanie starych
drzewostanów stanowiących miejsce rozrodu kluczowych w obszarze gatunków lęgowych
(kani czarnej, kani rudej i dzięcioła średniego), zaniechanie wypasu i koszenia łąk, prace
hydrotechniczne prowadzone w korycie Odry, zanieczyszczenie wód oraz farmy wiatrowe
lokalizowane wzdłuż doliny rzeki. Dolina Środkowej Odry jest jedną z najważniejszych w kraju
ostoi ptaków drapieżnych, wodno-błotnych i związanych z siedliskami szerokiej doliny
rzecznej, która częściowo zachowała naturalny charakter. Obszar, położony w obrębie
jednego z głównych w kraju korytarzy ekologicznych wiodącego wzdłuż doliny Odry, jest
także ważnym szlakiem migracji ptaków wodnobłotnych.
Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego obszaru chronionego należy nieprawidłowa
gospodarka łąkowo-pastwiskowa oraz wycinanie lasów łęgowych.

3.Badania monitoringowe rzeki Ilanki w latach 1992-2017
Badania rzeki Ilanki prowadzone są przez WIOŚ w Zielonej Górze od wielu lat. Do roku
2008 badania prowadzono na odcinku przyujściowym, w punkcie pomiarowo-kontrolnym
w Świecku 0,5 km (poddając ocenie całą długość rzeki), zaś od roku 2009 monitoring wód
Ilanki obejmował dwa punkty: w Świecku oraz w Starościnie (w roku 2015 punkt pomiarowy
ze Starościna przeniesiono na punkt pomiarowy znajdujący się poniżej Rzepina).
3.1. Badania rzeki Ilanki prowadzone w latach 1992-2008
Podstawą klasyfikacji wód w omawianych latach było rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny
odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Oceny dokonywano na podstawie
cech fizyczno-chemicznych, saprobowości i stanu sanitarnego.
Rok 1992
Klasyfikacja ogólna wykazała, że w omawianym roku wody rzeki Ilanki nie odpowiadały
normom (V klasa), ze względu na ponadnormatywne stężenia zawiesiny ogólnej i azotu
Kjeldahla.
Rok 1993
W omawianym roku wody rzeki sklasyfikowano w klasie IV, ze względu na wartości azotu
Kjeldahla i stężeń ołowiu oraz barwę.
Rok 1994
Klasyfikacja ogólna wykazała, że wody Ilanki nie odpowiadały normom (V klasa), ze względu
na stan sanitarny i bardzo wysokie obciążenie fosforem ogólnym.
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Rok 1995
Ocena przeprowadzona w omawianym roku wykazała, że z powodu wysokiej zawartości
fosforu ogólnego wody rzeki nie odpowiadały normom.
Rok 1996
W omawianym roku wody rzeki również nie odpowiadały normom czystości. O deklasyfikacji
zadecydowały bardzo wysokie stężenia manganu.
Rok 1997
Podobnie jak rok wcześniej, wody Ilanki nie odpowiadały normom, ze względu na bardzo
wysokie stężenia manganu, żelaza oraz ze względu na bardzo małą zawartość tlenu
rozpuszczonego.

Rok 1998
W omawianym roku Ilanka prowadziła wody odpowiadające III klasie czystości, ze względu
na podwyższone wartości azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego, chlorofilu „a”
oraz ze względu na stan sanitarny.
Rok 1999
Klasyfikacja ogólna wykazała, że wody Ilanki odpowiadały, podobnie jak rok wcześniej, III
klasie czystości wód. W wodach rzeki stwierdzono podwyższone wartości fosforu ogólnego,
manganu i zły stan sanitarny.
Rok 2000
Ocena wykazała, że ze względu na ponadnormatywne stężenia chlorofilu „a”, wody Ilanki
zostały zaliczone do wód pozaklasowych (V klasa). Do III klasy były podwyższone stężenia
fosforu ogólnego i azotu azotynowego oraz miano Coli, obrazujące stan sanitarny rzeki.
Rok 2001
W omawianym roku Ilanka prowadziła wody odpowiadające III klasie czystości, ze względu
na podwyższone wartości azotu azotynowego, fosforu ogólnego, żelaza oraz ze względu na
stan sanitarny.
Rok 2002
Badania jakości wód rzeki, wykonane w roku 2002 wykazały, że Ilanka prowadziła wody
pozaklasowe, ze względu zły stan sanitarny i ponadnormatywne wartości fosforu ogólnego.

10

Rok 2003
W badanym roku wody Ilanki mieściły się w III klasie czystości. O wynikach klasyfikacji
zadecydowały stężenia fosforu ogólnego i stan sanitarny rzeki.
Rok 2004
W roku 2004 rozpoczęto wdrażanie monitoringu jakości wód zgodnego z wymogami
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.,
zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Ustanawia ona 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.
Dla określenia klasy czystości wód i wskaźników decydujących o klasyfikacji stosowano
wówczas rozporządzenie MŚ 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 oceny na jego podstawie. Dlatego też w ocenie stanu
jakości wód Ilanki w latach 2004-2007 korzystano z nieobowiązującego wówczas
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.
Ponadto w roku 2004 dokonano oceny wód Ilanki zgodnie z ich przeznaczeniem (pod
kątem bytowania ryb, tzw. „monitoring rybny” i eutrofizacji), opierając się na
rozporządzeniach 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),
• z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz.
2093).
W omawianym roku wody Ilanki cechowały się niezadowalającą jakością (IV klasa).
Najbardziej niekorzystne wartości osiągały wskaźniki bakteriologiczne (miano coli), barwa,
ChZT-Cr i ogólny węgiel organiczny (OWO).
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Ocena Ilanki przeprowadzona pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych
(zgodnie z przeznaczeniem wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia
w warunkach naturalnych ryb łososiowatych) wykazała, że wody rzeki nie spełniały
wymagań określonych w rozporządzeniu.
Badania dla potrzeb oceny stopnia eutrofizacji wód prowadzono, wykonując oznaczenia
fosforu i azotu ogólnego, azotanów, azotu azotanowego i chlorofilu „a”. Wyniki badań
przeprowadzonych od roku 2004 stanowiły podstawę do wykonania pierwszej oceny stopnia
eutrofizacji wód (pkt. 3.6.).
Rok 2005
Przeprowadzona ocena wykazała, że wody Ilanki zostały sklasyfikowane do klasy IV.
Zadecydowały o tym wskaźniki tlenowe (ChZT-Cr) i biologiczne (chlorofil „a”, miano Coli) oraz
metale (mangan).
Rok 2006
Podobnie jak rok wcześniej Ilanka prowadziła wody odpowiadające IV klasie czystości.
Wpływ na wynik klasyfikacji miały wysokie stężenia: ChZT-Cr, ogólnego węgla organicznego,
manganu, chlorofilu „a” oraz bakterii coli typu fekalnego.
Rok 2007
Klasyfikacja ogólna wykazała, że wody Ilanki odpowiadały IV klasie czystości wód. O wynikach
klasyfikacji zadecydowały następujące wskaźniki: barwa, ChZT-Cr, OWO, azot Kjeldahla,
substancje rozpuszczone oraz miano coli. Badany chlorofil „a”, który odzwierciedlał stan
biologiczny rzeki, nie odpowiadał normom.
Rok 2008
W roku 2008 oceny dokonał Ośrodek Monitoringu Jakości Wód IMGW w Katowicach. Ocenę
przeprowadzono 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). Przeprowadzona przez Instytut ocena
wykazała, że wody rzeki Ilanki charakteryzowały się umiarkowanym potencjałem
ekologicznym, zaś w ocenie końcowej jej stan określono jako zły.
Rok 2009
W 2009 r. ocena Ilanki została przeprowadzona na podstawie 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 omawianym roku rzeka była
badana w ramach monitoringu operacyjnego, w punkcie pomiarowo-kontrolnym
w Starościnie. Wynik klasyfikacji przedstawiał się następująco:
1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu i makrofitów wskazywały na II klasę.
2. Elementy fizykochemiczne (stan fizyczny) - I klasa.
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3. Elementy fizykochemiczne (warunki tlenowe) - ze względu na niskie zawartości
tlenu oraz ponadnormatywne wartości OWO odnotowano potencjał poniżej
dobrego.
4. Elementy fizykochemiczne (zasolenie) – wszystkie badane parametry tej grupy
wskazywały na klasę I.
5. Elementy fizykochemiczne (zakwaszenie) - I klasa.
6. Elementy fizykochemiczne (substancje biogenne) - nie przekraczały wartości
dopuszczalnych dla klasy II.
Ogólna ocena w roku 2009 wskazywała na umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan
wód.
3.2.

Badania rzeki Ilanki prowadzone w latach 2010-2015
Monitoring rzeki Ilanki w latach 2010-2015 prowadzony był zgodnie z zapisami:
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (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. 2009, Nr 81, poz. 685), rozporządzenia
Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258
poz. 1550) wraz z uwzględnieniem nowelizacji ww. rozporządzenia (Dz.U. z 30 października
2014 r., poz. 1482) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ.
Ocena stanu wód przeprowadzona została na podstawie: rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy czym ocena rzeki
w latach 2010-2012 wykonywana była w oparciu o rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r.
(Dz.U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545), ocena za rok 2013 uwzględniała projekt jego nowelizacji,
natomiast ocenę w latach 2014-2015 wykonano na podstawie znowelizowanego
rozporządzenia z dnia 22 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482).
Badania jakości wód powierzchniowych rzeki Ilanki 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).
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•

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 (jcwp), 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.
5).

Rys. 5. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No
10)
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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. 1)
Tab. 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Stan wód

Stan
ekologiczny /
potencjał
ekologiczny

Dobry stan
chemiczny

Bardzo dobry stan ekologiczny /
potencjał ekologiczny dobry i powyżej
dobrego
Dobry stan ekologiczny / potencjał
ekologiczny dobry i powyżej dobrego
Umiarkowany stan ekologiczny /
umiarkowany potencjał ekologiczny
Słaby stan ekologiczny / słaby
potencjał ekologiczny
Zły stan ekologiczny / zły potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny
Stan chemiczny poniżej
dobrego

Dobry stan wód

Zły stan wód

Dobry stan wód

Zły stan wód

Zły stan wód

Zły stan wód

Zły stan wód

Zły stan wód

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. 6). Zły stan
jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych
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wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli choć jeden z nich
wskazuje na stan zły.
Przy sporządzaniu oceny, uwzględniono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego podlegające dziedziczeniu. Zastosowanie reguły
dziedziczenia było możliwe przy jednoczesnym zachowaniu wynikających z Ramowej
Dyrektywy Wodnej terminów ważności wyniku. Przyjmuje się, że dziedziczone mogły być
wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym w przypadku uznania jednolitej części wód za
zagrożoną niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej z innych przyczyn
monitoringiem operacyjnym, okres ważności danych biologicznych, fizykochemicznych
i hydromorfologicznych skracało się do 3 lat. W przypadku wskaźników chemicznych wyniki
były ważne przez okres 6 lat. Wyniki te mogły zostać zastąpione aktualnie monitorowanymi
wskaźnikami, dla których w ocenie poprzedzającej stwierdzono przekroczenia wartości
dopuszczalnych. Należy zaznaczyć, że dziedziczenie dotyczyło tylko i wyłącznie wyników
klasyfikacji. Nie można było dziedziczyć wyników pomiarów, ich statystyk oraz indeksów.
Dziedziczeniu podlegały wyniki z poprzednich klasyfikacji, nawet jeżeli zostały one
opracowane w okresie poprzedzającym zmiany norm środowiskowych.
Od roku 2017 odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia (uwzględnianej
w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikacji stanu chemicznego).
W związku z powyższym ocena rzeki Ilanki za rok 2017 została przeprowadzona odrębnie
(punkt 3.6).
Podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jest klasyfikacja elementów
biologicznych, których badania uzależnione są od typologii abiotycznej rzek i wrażliwości na
presje.

Rys. 6. Wymogi dla dobrego stanu w odniesieniu do jcwp występującej na obszarze chronionym
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Ilanka należy do kategorii wód silnie zmienionych (dlatego przy ocenie jest mowa
o potencjale ekologicznym). Na całej długości cieku wyznaczono dwie jednolite części wód
(jcwp) tj. Ilanka od źródeł do Rzepi (kod jcwp PLRW6000231786) oraz Ilanka od Rzepi do
ujścia. (kod jcwp PLRW60002417899). Pierwszy odcinek tej jcwp reprezentuje typ abiotyczny
23 – są to potoki lub strumienie na obszarze będącym pod wpływem procesów
torfotwórczych, drugi typ 24 - to małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem
procesów torfotwórczych. Dla tego typu rzek wskaźnikiem biologicznym branym pod uwagę
do oceny potencjału ekologicznego jest: fitobentos (wyrażony wskaźnikiem okrzemkowym
IO), makrofity (MIR), makrobezkręgowce bentosowe (MMI) oraz ichtiofauna.

3.3.

Ocena rzeki Ilanki w latach 2010-2012, z uwzględnieniem dziedziczenia ocen

Ilanka od źródeł do Rzepi – punkt pomiarowo-kontrolny w Starościnie
W latach 2010-2012 Ilankę badano w roku 2010, w ramach monitoringu operacyjnego
i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem eutrofizacji wód ze źródeł
komunalnych).
Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania makrofitów wskazywały na klasę II.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.
Przeprowadzona ocena za lata 2010-2012 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia)
wskazywała na dobry potencjał ekologiczny. Wody Ilanki w badanym punkcie pomiarowokontrolnym spełniały wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych (pod kątem
eutrofizacji wód).
Ilanka od Rzepi do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Świecku
W omawianych latach Ilankę badano w roku 2011, w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem: eutrofizacji wód ze
źródeł komunalnych, obszarów ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie oraz obszarów ochrony gatunków ryb – wód
przeznaczonych do bytowania ryb łososiowatych w warunkach naturalnych).
Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na I klasę, makrofitów na
klasę II, badania makrobezkręgowców bentosowych wskazywały na klasę III, zaś
ichtiofauny na klasę IV.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.
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4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – żaden z elementów nie przekroczył
wartości dopuszczalnych dla klasy II.
5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) - żaden z elementów chemicznych nie
przekroczył wartości dopuszczalnych.
Przeprowadzona ocena (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia) tej jcwp wskazywała
na słaby potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny, zaś ocena końcowa wykazała zły stan
jcwp. Wody Ilanki w badanym punkcie spełniały wymagania dodatkowe dla obszarów
chronionych (pod kątem eutrofizacji wód ze źródeł komunalnych), zaś nie spełniały pod
kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych.
3.4.

Ocena rzeki Ilanki w latach 2013-2015, z uwzględnieniem dziedziczenia ocen

Ilanka od źródeł do Rzepi – punkt pomiarowo-kontrolny poniżej Rzepina
W omawianych latach Ilankę badano w roku 2015 w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem obszarów ochrony
siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie).
Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych
wskazywały na klasę III.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – poniżej potencjału dobrego, ze
względu na ponadnormatywne wartości ChZT-Cr.
4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa.
5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – stwierdzono przekroczenia sumy dwóch
związków: beznzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
Przeprowadzona ocena za lata 2013-2015 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia)
wskazywała na umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan chemiczny. W ogólnej ocenie
stan wód tej jcwp określono jako zły. Nie zostały również spełnione wymagania dodatkowe
dla obszarów chronionych.

Ilanka od Rzepi do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Świecku
W omawianych latach Ilankę badano w roku 2015 w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem obszarów ochrony
siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie).
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Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, zaś
makrofitów i makrobezkręgowców na klasę II; ze względu na różnice dwóch klas
odrzucono odziedziczone z roku 2011 wyniki badań ichtiofauny.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – poniżej potencjału dobrego, ze
względu na ponadnormatywne wartości ChZT-Cr i OWO.
4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa.
6. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – żaden z elementów chemicznych nie
przekroczył wartości dopuszczalnych.
Przeprowadzona ocena za lata 2013-2015 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia)
wskazywała na umiarkowany potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W ogólnej
ocenie stan wód tej jcwp określono jako zły. Nie zostały również spełnione wymagania
dodatkowe dla obszarów chronionych.
3.5. Ocena rzeki Ilanki badanej w roku 2017
W omawianym roku ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia
21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1187). Dodatkowo uwzględniono zasady określone szczegółowo
w opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
oceny spełnienia dodatkowych wymagań dla wód stanowiących obszary chronione (GIOŚ,
maj 2018). Przeprowadzono kolejno klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód
powierzchniowych (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych,
chemicznych), klasyfikację potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz
ocenę stanu badanych jednolitych części wód powierzchniowych.
Od 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych
elementów jakości wód powierzchniowych, według których kontynuowano klasyfikację jcwp
w roku 2017. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych klas dla wszystkich
wód płynących został zastąpiony nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw wartości
granicznych klas, co spowodowało zaostrzenie kryteriów klasyfikacji.
Istotnej zmianie w stosunku do lat poprzednich uległ sposób klasyfikacji wskaźników
hydromorfologicznych w wodach płynących. W roku 2017 metoda oceny rzek oparta została
na Hydromorfologicznym Indeksie Rzecznym (HIR). Metoda ta została opracowana w 2016
roku na potrzeby badań wskaźników związanych z hydromorfologią cieków, używanych
w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych.
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Klasyfikację stanu chemicznego oparto o zweryfikowane wyniki badań substancji
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Przyjmuje się, że jednolita część wód
powierzchniowych jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli wartości średnioroczne
(wyrażone jako średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz stężenia
maksymalne nie przekraczają dopuszczalnych wartości środowiskowych norm jakości (ang.
EQS) odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych odpowiednich
wskaźników, określonych w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym” (Dz.U. 2016 poz. 1187) dla
poszczególnych kategorii wód i matryc. Przekroczenie odpowiedniej środowiskowej normy
jakości dla co najmniej jednej pozytywnie zweryfikowanej wartości stężeń substancji
priorytetowej badanej w wodzie lub biocie powoduje obniżenie klasyfikacji stanu
chemicznego do „poniżej stanu dobrego”.
Rozporządzenie „klasyfikacyjne”, transponujące zapisy dyrektywy 2013/39/UE,
wprowadziło bardziej rygorystyczne środowiskowe normy jakości dla następujących
substancji priorytetowych: antracen, fluoranten, ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego
związki, WWA – benzo(a)piren, badanych w matrycy wodnej - w porównaniu z poprzednio
obowiązującymi (wprowadzonymi dyrektywą 2008/105/WE). Klasyfikacji stanu chemicznego
jednolitych części wód monitorowanych od 2017 roku dokonuje się na podstawie
aktualnych, w tym bardziej rygorystycznych wartości EQS.
W latach 2016-2017 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
wykonane zostały badania substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dla
których określone zostały środowiskowe normy jakości we florze i faunie (biocie). Wyniki
badań włączone zostały do klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu jcwp. Badane
substancje to: bromowane difenyloetery, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, rtęć i jej
związki, dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny i związki
dioksynopodobne, heksabromocyklododekan (HBCDD), heptachlor i epoksyd heptachloru,
fluoranten, benzo(a)piren.
Ilanka od źródeł do Rzepi – punkt pomiarowo-kontrolny poniżej Rzepina
W omawianych roku rzekę Ilankę poniżej Rzepina badano w ramach monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego (pod kątem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, pod kątem eutrofizacji
komunalnej) oraz w ramach monitoringu badawczego.
Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, makrofitów na
klasę II, zaś makrobezkręgowców bentosowych na klasę III.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wartości
przekroczone dla wapnia.
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dopuszczalne zostały

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa.
5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – spośród elementów chemicznych wartości
dopuszczalne w wodzie zostały przekroczone dla ołowiu, benzo(a)pirenu
i benzo(g,h,i)perylenu, zaś w biocie dla difenyloeterów bromowanych, rtęci
i heptachloru.
Przeprowadzona klasyfikacja za rok 2017 wskazywała na umiarkowany potencjał
ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. W ogólnej ocenie stan wód tej jcwp określono
jako zły. Wody Ilanki w badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie spełniały również
wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych.
Ilanka od Rzepi do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Świecku
W omawianych roku rzekę Ilankę w Świecku badano w ramach monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego (pod kątem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, pod kątem eutrofizacji
komunalnej) oraz w ramach monitoringu badawczego.
Omówienie wyników oceny:
1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, makrofitów
oraz makrobezkręgowców bentosowych na klasę II.
2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa.
3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wartości dopuszczalne zostały
przekroczone dla ChZT-Cr.
4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa.
5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – spośród elementów chemicznych wartości
dopuszczalne w biocie zostały przekroczone difenyloeterów bromowanych
i heptachloru.
Przeprowadzona klasyfikacja za rok 2017 wskazywała na umiarkowany potencjał
ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. W ogólnej ocenie stan wód tej jcwp określono
jako zły. Wody Ilanki w badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie spełniały również
wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych.
3.6.

Ocena eutrofizacji rzeki Ilanki w latach 2004-2015

Ocena stopnia eutrofizacji wód była prowadzona od roku 2004, wobec uznania całego
obszaru Polski za obszar zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Najważniejszymi
dyrektywami Unii Europejskiej, poruszającej problem eutrofizacji są: tzw. dyrektywa
ściekowa (91/271/EWG), dotycząca punktowych zrzutów ze źródeł komunalnych, dyrektywa
azotanowa (91/676/EWG), która dotyczy zagrożenia związkami azotu ze źródeł pochodzenia
rolniczego oraz Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE).
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W latach 2004-2007 ocenę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093).
Na potrzeby określenia stopnia eutrofizacji badaniami objęto następujące wskaźniki:
fosfor i azot ogólny, azot azotanowy, azotany oraz chlorofil „a”. Dla każdego badanego
parametru była wyliczona wartość średnioroczna, którą porównywano do wartości
granicznych określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia. Przekroczenie jednego
wskaźnika decydowało o tym, że punkt pomiarowo-kontrolny został zaliczony do
zagrożonego eutrofizacją.
Wody rzeki Ilanki w latach 2004-2007 zostały zaliczone do zagrożonych eutrofizacją
komunalną.
Ilanka w górnym biegu rzeki jest odbiornikiem ścieków komunalnych z: oczyszczalni
w Rzepinie, Torzymiu i Boczowie, Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego PulmonologicznoKardiologicznego w Torzymiu oraz ścieków przemysłowych z zakładu LATTERIA TINIS Sp.
z o.o. w Rzepinie. W dolnym biegu rzeka odbiera ścieki komunalne z Terminala Towarowych
Odpraw Celnych w Świecku.
W latach 2007-2010 ocenę wykonano na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) i wykonano na podstawie wyników
uzyskanych dla elementów biologicznych (w zależności od typu rzeki dla chlorofilu „a” lub
fitobentosu) i fizykochemicznych (wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne
oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne: BZT5, OWO, azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny oraz fosforany). Przy ocenie
eutrofizacji rzek nie brano pod uwagę tlenu rozpuszczonego. W przypadku braku wyników
badań elementów biologicznych, ocenę eutrofizacji wykonywano na podstawie
wymienionych w tabeli 3 elementów fizykochemicznych. Jako wartość graniczną, powyżej
której występuje eutrofizacja przyjmowano stężenie właściwe dla dobrego stanu wód
(II klasa).
Ocena stopnia eutrofizacji za lata 2007-2009 i 2008-2010 wykazała, że wody Ilanki
w obu punktach pomiarowo-kontrolnych (w Starościnie i Świecku), podobnie jak w latach
2004-2007, również były zagrożone eutrofizacją komunalną.
Kolejnym okresem w którym dokonano oceny Ilanki pod kątem eutrofizacji wód były
lata 2010-2012. Ocenę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U.
z 2011 r. Nr 257) oraz w oparciu o wytyczne opracowane przez GIOŚ.
Ocenę stopnia eutrofizacji wykonano na podstawie wyników uzyskanych dla
elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, makrofity) i fizykochemicznych (wybrane
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wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia
organiczne: BZT5, OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor
ogólny oraz fosforany). Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja,
przyjmowano stężenia właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).
Ocena stopnia eutrofizacji za lata 2010-2012 wykazała, że wody Ilanki w punktach
pomiarowo-kontrolnych w Starościnie i Świecku nie były zagrożone eutrofizacją.
W latach 2013-2015 ocenę stopnia eutrofizacji wykonano zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482). Sposób
dokonania oceny stopnia eutrofizacji odbył się na zasadach podobnych jak w latach 20102012. W omawianych latach Ilanka w obu badanych punktach pomiarowo-kontrolnych
(poniżej Rzepina i w Świecku) była zagrożona eutrofizacją komunalną.
Na podstawie danych z wielolecia obserwuję się systematyczną poprawę w punkcie
Ilanka – Świecko przede wszystkim dla azotu amonowego oraz azotu ogólnego (rys. 7-14).
Ponadto obserwuje się systematyczną poprawę w zakresie takich wskaźników jak fosfor
ogólny, fosforany, zawiesina ogólna oraz BZT5. Wartości dla poszczególnych wskaźników
kształtowały się w przedziałach:
− azot ogólny: 3,9 mg/l (1994 r.) - 1 mg/l (2017 r.),
− azot amonowy: 0,32 mg/l (1993 r.) – 0,03 mg/l (2008, 2015 r.),
− fosfor ogólny: 0,34 mg/l (1994 r.) – 0,14 mg/l (1996, 2015 r.),
− fosforany: 0,47 mg/l (1993 r.) – 0,14 mg/l (1997 r.),
− BZT5: 2,7 mg/l (1995, 1996 r.) – 1,7 mg/l (2002, 2005, 2008, 2011 r.),
− zawiesina ogólna: 17,3 mg/l (1998, 2002 r.) – 7,7 mg/l (1993 r.),
− ogólny węgiel organiczny: 22,2 mg/l (1997 r.) – 8,6 mg/l (2017 r.),
− przewodność elektrolityczna właściwa: 525 µS/cm (1997 r.) – 418 µS/cm
(2008 r.).
Wraz z biegiem rzeki obserwuje się wzrost stężenia fosforu ogólnego oraz
fosforanów, natomiast spadek stężenia azotu amonowego.

Rys. 7 . Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] Ilanki w latach 1992-2017
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Rys. 8 . Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] Ilanki w latach 1992-2017

Rys. 9 . Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] Ilanki w latach 1992-2017

Rys. 10 . Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] Ilanki w latach 1992-2017
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Rys. 11 . Średnioroczne wartości stężenia BZT5 [mg O2/l] Ilanki w latach 1992-2017

Rys. 12 . Średnioroczne wartości stężenia zawiesiny ogólnej [mg /l] Ilanki w latach 1992-2017

Rys. 13 . Średnioroczne wartości ogólnego węgla organicznego [mg C /l] Ilanki w latach 1996-2017
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Rys.14. Średnioroczne wartości przewodności elektrolitycznej właściwej w 20⁰C [µS/cm] Ilanki
w latach 1992-2017

3.7. Omówienie oceny biologicznej rzeki Ilanki w latach 2009-2017
Od roku 2008 podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jcwp jest ocena
elementów biologicznych. Wskaźniki fizykochemiczne i hydromorfologiczne wspierają
jedynie tę ocenę. Integracja wyników klasyfikacji elementów biologicznych polega na
porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów biologicznych
(fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu i ichtiofauny), zaś o wyniku
klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną klasę.
3.7.1. Fitobentos
Terminem tym określa się zbiorowiska fotoautotroficznych mikroorganizmów, które
występują na dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących. W przypadku wód
słodkich do fitobentosu zaliczyć można sinice (Cyanobacteria), rośliny kwiatowe
zakorzeniające się w miękkim dnie (ryzobentos) oraz rośliny niższe, głównie glony, wśród
których wyróżnić można zielenice (Chlorphyta), krasnorosty (Rhodophyta), a także okrzemki
(Bacillariophyceae). Jest to flora denna, która może się rozwijać w płytkich, prześwietlonych
miejscach wód (strefa eufotyczna), przez co ich występowanie ograniczone jest praktycznie
wyłącznie do strefy brzegowej (litoralu, epipelagialu i pseudolitoralu).
W Polsce na potrzeby oznaczania stanu ekologicznego cieków w oparciu o fitobentos
wykorzystuje się okrzemki. Jest to stosunkowo duża grupa organizmów, licząca około 10 000
gatunków. Są to wyłącznie jednokomórkowe formy, przeważnie żyjące pojedynczo, rzadziej
w koloniach. Żyją w wodach słodkich i słonych, mogą być też składnikiem planktonu, jednak
głównie są składnikiem zbiorowisk dennych i epifitycznych. Poza wodą okrzemki można
spotkać w wilgotnych środowiskach, np. między mchami, w glebie i na skałach. Poza
niewątpliwą pozytywną rolą dla ekosystemów (np. podstawowe ogniwo łańcucha
troficznego, składnik pożywienia drobnych zwierząt wodnych), mogą też powodować
zjawiska wysoce negatywne, np. zakwity wody, bądź – w przypadku masowych pojawów –
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zużywają wielkie ilości związków krzemu (na budowę swych „skorupek” –
charakterystycznych ścian komórkowych, zbudowanych z pektyn, silnie wysyconych
krzemionką), co powoduje zachwianie proporcji substancji rozpuszczonych w wodzie.
W związku z tym, że większość ma ściśle określone wymagania siedliskowe (zwłaszcza
dotyczące trofii, zanieczyszczeń organicznych, odczynu i zasolenia) sprawia, że są dobrymi
bioindykatoramii stanu środowiska. Dlatego zostały one uwzględnione jako wskaźnik jakości
wód powierzchniowych.
Do
klasyfikacji
stanu/potencjału
ekologicznego
jednolitych
części
wód
powierzchniowych, w oparciu o fitobentos służą wyniki tzw. wskaźnika okrzemkowego IO
(multimetryczny indeks okrzemkowy). IO przyjmuje wartości od 0 do 1 (wraz ze wzrostem
wartości z zera do jedności, jakość środowiska ulega poprawie, tak, że 0 – oznacza zły stan
ekologiczny, a 1 – bardzo dobry stan ekologiczny). Podstawą dla IO są wartości wskaźników
TI (wskaźnik trofii), SI (wskaźnik saprobii) i GR (wskaźnik obfitości gatunków referencyjnych).
Badania fitobentosu na rzece Ilance prowadzono w roku 2009 (ppk. Starościn), w roku
2011 na odcinku przyujściowym w miejscowości Świecko oraz w roku 2015 i 2017
w miejscowości Świecko i w punkcie poniżej Rzepina. W omawianych latach IO przyjmował
wartości od 0,708 do 0,590 (od klasy I do II – tab. 2).
Tab. 2. Wyniki badań wskaźnika okrzemkowego IO na rzece Ilance w latach 2009-2017
Lata badań
Punkt pomiarowo-kontrolny
Wynik wskaźnika
Klasa
okrzemkowego IO
rok 2009
Starościn
0,590
II
rok 2011
rok 2015
rok 2017

Świecko
Świecko
poniżej Rzepina
Świecko
poniżej Rzepina

0,708
0,655
0,613
0,591
0,682

I
I
I
I
I

W roku 2010 w miejscowości Starościn wskaźnik okrzemkowy na rzece Pliszce
przyjmował wartości odpowiadające klasie II i wynosił 0,590. Na podstawie badań
mikroskopowych w badanej próbce stwierdzono przewagę trzech gatunków okrzemek:
Achnanthes lanceolata ssp. Frequentissima (jeden z najczęściej występujących gatunków
w wodach Europy Środkowej, tolerancyjny na zanieczyszczenia organiczne), Amphora
pediculus (to najszerzej rozpowszechniony i najliczniej występujący gatunek w Europie
Środkowej występujący w wodach o szerokim spektrum trofii), Cocconeis placentula var.
euglypta (gatunek występujący we wszystkich wodach, miejscami masowo jako takson
poroślowy) i Gomphonema parvulum var. Parvulum (gatunek występujący w wodach
oligotroficznych, ubogich w elektrolity, najczęściej słabo kwaśnych).
W roku 2011 wskaźnik okrzemkowy badano na odcinku przyujściowym w m. Świecko.
Wskaźnik okrzemkowy w tym punkcie pomiarowym przyjmował wartości określone dla
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I klasy (0,708). Na podstawie badań mikroskopowych w badanej próbce stwierdzono
przewagę następujących gatunków okrzemek: Amphora pediculus, Amphora inariensis
(występująca w wodach oligotroficznych z niską do średniej zawartością elektrolitów)
i Achnanthes helvetica (gatunek występujący w rzekach ubogich w elektrolity, słabo
kwaśnych).
W roku 2015 badania okrzemek na rzece Ilance prowadzono w miejscowości Świecko
i w punkcie poniżej Rzepina. Na podstawie badań mikroskopowych w badanej próbce wody
pobranej w miejscowości Świecko stwierdzono przewagę następujących gatunków
okrzemek: Amphora pediculus i Achnanthes minutissima var. Affinis (bardzo częsty w Europie
Środkowej, ma bardzo szeroką amplitudę ekologiczną i występuje we wszystkich typach
wód). W próbce wody pobranej w punkcie poniżej Rzepina stwierdzono przewagę
następujących gatunków: Cocconeis placentula var. Euglypta, Cocconeis placentula var.
lineata (takson masowy, poroślowy) i Achnanthes lanceolata ssp. Lanceolate.
W roku 2017 wskaźnik okrzemkowy na odcinku przyujściowym przyjmował wartości
odpowiadające klasie I (wartość indeksu wynosiła 0,591). Na podstawie badań
mikroskopowych w badanej próbce wody pobranej w miejscowości Świecko stwierdzono
przewagę następujących gatunków okrzemek: Amphora pediculus, oraz
Cocconeis
placentula var. Euglypta oraz Navicula tripunctata. W punkcie poniżej Rzepina wskaźnik IO
przyjmował wartości odpowiadające I klasie (IO=0,682). W próbce wody stwierdzono
przewagę dwóch gatunków: Cocconeis placentula var. Euglypt, Navicula cryptotenella,
Achnanthes lauenburgiana oraz Achnanthes pusilla.

3.7.2. Makrofity
To stosunkowo wąska grupa wodnych roślin, o rozmiarach co najmniej kilku mm,
zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami powierzchniowymi śródlądowymi. Jest to
umowny podział, a grupę tę można dodatkowo podzielić na klasy i mniejsze jednostki
fitosocjologiczne, podstawowe znaczenie mają tu jednak rośliny wodno – błotne, podwodne
zakorzenione, podwodne zarodnikowe i pleustonowe. Do makrofitów zaliczane są rośliny
kwiatowe, paprotniki, mszaki oraz ramienice (Charophyceae) – specyficzna klasa glonów
wyższych z gromady zielenic (Chlorophyta).
Stan ekologiczny rzek, strug, strumieni i potoków w Polsce oceniany jest na podstawie
Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR), opartej przede wszystkim na identyfikacji składu
gatunkowego (jakościowego i ilościowego) makrofitów, które występują w środowisku
wodnym badanego odcinka cieku, zaś dla określenia klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych służą wyniki tzw. Makrofitowego
Indeksu Rzecznego (MIR). Metoda oparta na badaniu makrofitów pozwala na przybliżone
określenie stopnia degradacji rzek, przede wszystkim poziomu trofii (zanieczyszczeń
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troficznych oraz stanu zakwaszenia, obecności metali ciężkich lub zmian parametrów
hydromorfologicznych cieków.
Wskaźnik MIR przyjmuje wartości liczbowe z przedziału: 10 - 100 (dla rzek nizinnych
nie więcej niż 60), tak więc spadek wartości uzyskanej oznacza pogarszanie jakości
środowiska. Wartość metriksu oblicza się w oparciu o przypisane poszczególnym gatunkom
dwie liczby wartości wskaźnikowej: „L”(wskazującej na średni poziom trofii środowiska
w którym dany takson występuje) oraz współczynnik wagowy „W”, będący miarą tolerancji
ekologicznej taksonu.
Makrofity na Ilance w Starościnie badane był dwukrotnie: w roku 2008 i 2010. Na
badanym transekcie stwierdzono obecność 27 gatunków roślin naczyniowych. Najliczniej
reprezentowane były Carex acuta (turzyca zaostrzona), Carex acutiformis (turzyca błotna),
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający), Typha latifolia (pałka szerokolistna), Berula
erecta (potocznik wąskolistny) i Nuphar lutea (grążel żółty).
Ilanka w Świecku był badana w roku 2011, 2015 i 2017 r. Rzeka charakteryzowała się
stosunkowo wysoką różnorodnością gatunkową makrofitów (36 zarejestrowanych
gatunków, w tym 32 gatunki roślin naczyniowych, 1 gatunek glonu, 1 gatunek mchu,
1 paprotnik i 1 wątrobowiec). Zdecydowanie największą powierzchnię transektu pokrywała
rzęśl wodna - Callitriche cophocarpa. Nieco mniej licznie występowaly gatunki: Sparganium
emersum (jeżogłówka pojedyncza), Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata), Rorippa
amphibia (rzepicha ziemmnowodna), Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna), Carex rostrata
(turzyca dzióbkowata) oraz Carex acuta (turzyca zaostrzona).

Przykład stanowiska ze strzałką wodną (fot. Urszula Słabęcka)
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Makrofity na Ilance poniżej Rzepina badano w roku 2015 i 2017. Na transekcie
stwierdzono obecność 15 gatunków, w tym 9 gatunków roślin naczyniowych, 5 gatunków
mchów oraz 1 gatunek glonu. Oznaczony tu mech Brachythecium rivulare (krótkosz
strumieniowy) ma bardzo wysoką liczbę wartości wskaźnikowej L=8. Badane stanowisko było
znacznie zacienione, dlatego też liczba gatunków była dużo mniejsza, niż na słonecznym
stanowisku w miejscowości Świecko. Dominowały tu gatunki roślin nasiennych - rzęsa
(Lemna minor), jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum), Callitriche cophocarpa (rzęśl
długoszyjkowa) oraz Scirpus sylvaticus (sitowie leśne).
Analiza poszczególnych stanowisk makrofitowych na rzece Ilance wykazała duże
zróżnicowanie pod względem bogactwa gatunkowego. Indeks MIR przyjmował wartości od
39,7 do 40,83 (tab. 3). Różnica w ocenie na poszczególnych transektach wynika
prawdopodobnie z dużego zróżnicowania parametrów hydromorfologicznych na
poszczególnych odcinkach rzeki.
Tab. 3. Wyniki badań makrofitowego indeksu rzecznego MIR na rzece Ilance w latach 2008-2017
Lata badań
Punkt pomiarowo-kontrolny
Wynik makrofitowego
Klasa
indeksu rzecznego MIR
rok 2008
Starościn
37,5
II
rok 2010
Starościn
39,7
II
rok 2011
Świecko
39,7
II
rok 2015
Świecko
39,5
II
poniżej Rzepina
34,1
III
rok 2017
Świecko
40,83
II
poniżej Rzepina
37,30
II

3.7.3. Makrobezkręgowce bentosowe
Terminy „makrobentos”, „makrobezkręgowce bentosowe”, „makrofauna”,
„makrozoobentos” to różne określenia zgrupowania zwierząt zasiedlających stałe podłoże
(kamienie, piasek, muł, detrytus, zanurzone w wodzie gałęzie, pnie drzew, łodygi i liście
roślin wodnych) oraz bezkręgowce obecne w toni wodnej, np. niektóre owady, w tym
pluskwiaki i chrząszcze. Ścisłe zdefiniowanie pojęcia „makrobezkręgowce” jest kłopotliwe,
ponieważ intuicyjnie brane pod uwagę kryterium wielkości nie jest ściśle określone. Za
makrobentos uważa się bowiem zwierzęta o wymiarach 1 mm x 1 mm, ale również
o wymiarach 0,5 mm x 0,5 mm czasami według innych autorów są to zwierzęta o wymiarach
0,3 mm x 0,3 mm. Dla potrzeb oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek uznano, że
makrobezkręgowce to organizmy zasiedlające dno zbiorników (właściwe gatunki
bentosowe), strefę przydenną (gatunki nektobentosowe) oraz tzw. fauna naroślinna,
zasiedlająca rośliny i przestrzeń wewnątrz struktur przez nie budowanych (kępy, łany), która
czasem uznawana jest za odmianę formacji bentosowej lub odrębne zgrupowanie gatunków.
Tak scharakteryzowane pod względem siedliskowym zwierzęta zaliczone są do
makrobezkręgowców jeśli osiągają wymiary większe niż 0,5 mm x 0,5 mm.
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Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych, w oparciu o makrozoobentos służą wyniki tzw. wskaźnika
wielometrycznego (MMI_PL). Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 1 (wraz ze wzrostem
wartości z zera do jedności, jakość środowiska ulega poprawie, tak więc 0 – oznacza zły stan
ekologiczny, a 1 – bardzo dobry stan ekologiczny).
Badania makrobezkręgowców bentosowych na rzece Ilance prowadzono w roku 2011
(ppk. Świecko) oraz w roku 2015 i 2017 (miejscowość Świecko i poniżej Rzepina). Ten
wskaźnik biologiczny w poszczególnych latach przyjmował wartości od klasy II do III (0,780
do 0,509) (tab. 4). W punkcie pomiarowym w Świecku w roku 2015 uzyskano wynik 0,771 (II
klasa). W badanej próbce dominowały organizmy z rodzin: Gammaridae (kiełże)
i Chironomidae (ochotkowate). Ponadto w próbce było dużo przedstawicieli rzędu
Ephemeroptera (jętki), co świadczy o dobrej jakości wody oraz Trichoptera (chruściki),
wskazujące na dość szybki nurt w rzece. W roku 2017 wskaźnik wielometryczny przyjmował
wartości odpowiadające klasie II (MMI_PL=0,780). Makrozoobentos najliczniej
reprezentowały kiełże, Limnephilidae (bagiennikowate), ochotkowate oraz rodzina
murzyłkowatych (Baetidae).
W punkcie pomiarowym poniżej Rzepina w roku 2015 uzyskano wynik 0,628,
a w roku 2017 0,544 (III klasa). W badanej próbce dominowały organizmy z rodziny
Gammaridae, Chironomidae, Baetidae, Limnephilidae oraz Oligochaeta (skąposzczety). Małe
ilości przedstawicieli Ephemeroptera (jętek) i Odonata (ważek) świadczą o słabej jakości
wody.
Tab. 4. Wyniki badań wskaźnika wielometrycznego MMI_PL na rzece Ilance w latach 2011-2017
Lata badań
Punkt pomiarowoWynik wskaźnika
Klasa
kontrolny
wielometrycznego MMI_PL
rok 2011
Świecko
0,5091
III
rok 2015
rok 2017

Świecko
poniżej Rzepina
Świecko
poniżej Rzepina

0,771
0,628
0,780
0,544

II
III
II
III

Objaśnienia do tabeli: 1) ocenę przeprowadził wykonawca zewnętrzny

3.7.4. Ichtiofauna
Ichtiofauna obejmuje gatunki ryb zamieszkujące określony ciek lub zbiornik wodny.
Ryby są doskonałymi wskaźnikami stanu/potencjału ekologicznego danego cieku, czy
zbiornika wodnego. Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych, w oparciu o badania ichtiofauny służą wyniki tzw. wskaźnika EFI+_PL (dla
cieków typu 1-20 i 22) oraz wskaźnika IBI_PL (dla cieków typu 21 oraz 23-25).
Poboru próbek i oznaczenia ichtiofauny dokonał wykonawca zewnętrzny (Instytut
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie), na zlecenie GIOŚ. Ichtiofauna na Ilance była badana
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w Świecku w roku 2011 i wskaźnik ten przyjmował wartości odpowiadające klasie IV (wartość
wskaźnika 0,500), natomiast ze względu na znaczną różnicę klas był odrzucony podczas
oceny elementów biologicznych.
4. Podsumowanie
Wieloletnie badania rzeki potwierdziły, że na całej długości cieku Ilanka nie spełniała
wymagań określonych w poszczególnych rozporządzeniach, a tym samym celów zawartych
w Ramowej Dyrektywie Wodnej (osiągnięcia dobrego stanu wód). Mimo, że stan biologiczny
rzeki wskazywał najczęściej na stan dobry, to o złej jakości wody zadecydowały parametry
fizykochemiczne (formy azotu i fosforu, mangan, OWO, ChZT-Cr) i chemiczne.
Jednak analizując średnioroczne wartości stężeń wybranych wskaźników z wielolecia
na odcinku przyujściowym w Świecku można stwierdzić ich sukcesywny spadek. Dotyczy to
zwłaszcza biogenów, tj. azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Na podstawie wyników badań
z lat 1992-2017 można zaobserwować, że wartość azotu ogólnego wahała się w granicach od
1,0 do 3,9 mg N/dm3, zaś fosforu ogólnego od 0,14 do 0,34 mg P/dm3.
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